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Oficial Distribuidor
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I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL
Classe : Inquérito Policial n.º 0001434-69.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Tribunal Pleno Jurisdicional
Relator : Des. Adair Longuini
Indiciante : Ministério Público do Estado do Acre
Procurador : Alvaro Luiz Araújo Pereira
Indiciado : Gilberto Gil Gouveia Diniz
Advogado : Christian Roberto Rodrigues Lopes (OAB: 3383/AC)
Assunto : Contravenções Penais

DESPACHO

O acordo homologado às fls. 81/82, restou devidamente cumprido,
consoante comprovantes do pagamento da pena de multa acostados às
fls. 91/92. Pena essa que não importará em reincidência, devendo ser
registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo
de cinco anos. (Lei nº 9.099/95, art. 76, § 4º).
Providenciado o registro acima, determino a extinção do processo e
consequente arquivamento, com as baixas necessárias no Sistema de
Automação do Judiciário.
Publique-se. Intime-se.
Rio Branco-Acre,  28 de agosto de 2013.

Des. Adair Longuini
Relator

VICE-PRESIDÊNCIA
PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

Classe : Recurso Especial n. 0009660-02.2009.8.01.0001/50002
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Vice-Presidência
Recorrente : Sabemi Seguradora S/A
Advogado : Pablo Berger (OAB: 61011/RS)
Advogado : Renato Simões da Cunha (OAB: 41734/RS)
Advogado : Eduardo Gomes Plastino (OAB: 48506/RS)
Advogado : Rodrigo Rosa de Souza (OAB: 49336/RS)
Recorrido : Renato Pedrosa Maciel Moura
Advogada : Renata Corbucci Correa de Souza (OAB: 3115/AC)

DESPACHO

A advogada RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA comunica a renúncia
dos poderes outorgados pelo Recorrido Renato Pedrosa Maciel Moura.
Todavia, os autos encontram-se no Superior Tribunal de Justiça para

julgamento de recurso especial.
Assim, a comunicação de renúncia de mandato deve ser informada ao
Tribunal da Cidadania, pois desvestida a Vice-Presidência deste Tribunal
de Justiça da competência para realizar atos no referido processo.
Publique-se e intime-se.
Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

Desembargadora Eva Evangelista
Vice-Presidente em exercício

****************************************************************************************

ATO ORDINATÓRIO

Nº 0002635-64.2011.8.01.0001/50000 - Recurso Especial com Agravo - Rio
Branco - Relatora: Desª. Eva Evangelista - Agravante: Banco do Brasil S/A -
Agravado: Raimundo Fernandes da Silva - ART. 2º, XXX, INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 1/2011 - Dá a parte Agravada por intimada para, no prazo de
10 (dez) dias, oferecer resposta ao Recurso Especial com Agravo - Advs:
Alex Alves da Silva (OAB: 3959/AC) - Cataryny de Castro Avelino (OAB:
3474/AC) - Gustavo Amato Pissini (OAB: 3438/AC) - Marcel Bezerra Chaves
(OAB: 2703/AC) - Marcio Bezerra Chaves (OAB: 3198/AC) - Marina Belandi
Scheffer (OAB: 3232/AC) - George Carlos Barros Claros (OAB: 2018/AC).

Acórdão n.º : 13.646.
Classe : Embargos de Declaração n.º 0001346-

65.2012.8.01.0000/50000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Cível
Relator : Des. Roberto Barros
Embargante : Banco Itaú Unibanco S/A
Advogado :José Edgard da Cunha Bueno Filho ( OAB 3399/AC)
Advogado : Maurício Coimbra Guilherme Ferreira (OAB: 151056/RJ)
Advogada : Virginia Medim Abreu (OAB: 2472/AC)
Embargado : Raimunda Delfino dos Santos
Advogada : Raimunda Rodrigues de Souza (OAB: 551/AC)
Assunto : Liquidação / Cumprimento / Execução

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO LIMITES.
1. Inexistindo no Acórdão embargado a alegada omissão,  nega-se
provimento ao recurso, uma vez que os declaratórios não são a via
escorreita à rediscussão do tema, objeto da demanda.
2. Os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram apreciados
com a devida fundamentação.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
se subsumem aos estreitos limites do art. 535 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º 0001346-65.2012.8.01.0000/50000, ACORDAM os membros da
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade,
em negar provimento ao embargos declaratórios, tudo nos termos do
voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 16 de outubro de 2012.

*Republicada por incorreção

*****************************************************************************************

1ª CÂMARA CÍVEL
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Classe : Agravo de Instrumento n.º 0002230-60.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator (a) : Des. Adair Longuini
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Ellen Laura Leite Mungo (OAB: 3657A/AC)
Advogado : Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC)
Advogado : Mariane Cardoso Macarevich (OAB: 30264/RS)
Advogada : Rosangela da Rosa Correa (OAB: 30820/RS)
Advogada : Sabrina Camargo de Oliveira Martin (OAB: 55893/RS)
Agravante : Maria Donizete Souza Silva
Advogado : Wheliton Souza da Silva (OAB: 3804/AC)
Assunto : Contratos Bancários

Decisão Monocrática

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco
Financiamentos S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de busca
e apreensão nº 0708145-46.2013.8.01.0001, indeferiu o pedido liminar
de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, sob o
fundamento de que a notificação extrajudicial juntada aos autos não foi
expedida no domicílio do devedor.
Alega que a ação de busca e apreensão preenche todas as condições
da ação e atende aos pressupostos processuais e destaca que o art. 3º
do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor o ajuizamento da demanda,
uma vez comprovado o inadimplemento contratual e o estado moratório,
possibilitando a concessão de medida liminar de apreensão do bem.
 Aduz que, objetivando amortizar os prejuízos causados pela inadimplência
do devedor, ajuizou ação de busca e apreensão, requerendo liminarmente
a apreensão do veículo descrito na inicial.
Sustenta que a constituição em mora da agravada foi devidamente
comprovada, porquanto a notificação extrajudicial fora entregue no
endereço do financiado, conforme constante no contrato de financiamento.
 Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta
no sentido de que é permitida a notificação realizada por Cartório de
Títulos e Documentos de outra comarca, ainda que não seja do domicílio
do devedor. Cita ainda, decisão deste Tribunal de Justiça no mesmo
sentido.
Pede a reforma da decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo à
mesma, para o fim de deferir a liminar de busca e apreensão, determinando
ao juízo de origem que expeça o respectivo mandado de busca e
apreensão.
Na decisão de fls. 43/46, restou indeferido o pedido de efeito ativo ao
presente recurso.
O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, mediante o
Ofício nº 75/GJ, informou que declinou da competência do referido Juízo
para o Juízo da 1ª Vara Cível desta Capital (fls. 50/52).
Por sua vez, o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco,
nas informações prestadas, noticiou que revogou a decisão agravada
(fls. 55/57).
Sem contrarrazões, uma vez que ainda não expirou o prazo para o
agravado apresentá-las.
Relatados. Decido.
Registro que se revela desnecessário aguardar o decurso do prazo para
o agravado apresentar contrarrazões ao recurso, porquanto o mesmo
perdeu o objeto.
Com efeito, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, a
decisão agravada foi revogada, restando, assim, prejudicado o presente
recurso, ante a perda de objeto. Portanto, incide na espécie o disposto no
art. 529 do CPC, que diz:

"Art. 529. Se o juiz comunicar que reformulou inteiramente a decisão, o
relator considerará prejudicado o agravo."

A propósito, segundo ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a
perda de objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-
se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar
inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Civil em vigor, 7ª ed.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 950).

Nesse mesmo sentido se manifesta a jurisprudência, consoante ilustram
as ementas dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o magistrado
revogou a decisão agravada, há que se reconhecer a perda do objeto do
recurso. 2. Recurso prejudicado.(TJDFT, Agravo de Instrumento nº

http://www.tjac.jus.br


3Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.

ANO XX Nº 4.987DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO 03
20130020082568, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j.
05/06/2013, Dje 20/06/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DA LIMINAR. REVOGAÇÃO DA
DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. AGRAVO
PREJUDICADO. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70046790648, 14ª
Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19/04/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO -
DECISÃO AGRAVADA REVOGADA - PERDA DE OBJETO - RECURSO
PREJUDICADO. Considerando que a decisão agravada restou revogada
pelo magistrado a quo, houve a perda do objeto do recurso, e, por
conseqüência, resta prejudicado o exame do presente Agravo de
Instrumento, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil. (TJMG,
Agravo de Instrumento nº 1.0245.12.016992-6/001, 18ª Câmara Cível,
Rel. Des. João Cancio, j. 28/05/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por estar manifestamente
prejudicado, em conformidade com o disposto no art. 557, caput, do
Código de Processo Civil.
Custas recursais pelo agravante.
Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco.
Publique-se. Intime-se.
Rio Branco-Acre,  26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Agravo de Instrumento n.º 0002343-14.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Des. Adair Longuini
Agravante : Danilo Francisco Link
Advogado : Sergio Farias de Oliveira (OAB: 2777/AC)
Agravado : Francisco Humberto Prado Couto
Advogado : Rege Ever Carvalho Vasques (OAB: 10256/MT)
Assunto : Locação de Imóvel

Decisão Monocrática

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
ativo manejado por Danilo Francisco Link, em face da decisão proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
ação de rescisão de contrato nº 0702446-74.2013.8.01.0001, ajuizada
contra Francisco Umberto Prado Couto,  indeferiu o pedido de
reconsideração e manteve o indeferimento da liminar de desocupação de
sua propriedade.
Aduz o agravante que na decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 54/
56) foi determinado que constasse no mandado de citação que poderia o
réu, no prazo da contestação, com o fim de evitar a rescisão do contrato
e consequente despejo,  efetivar o pagamento dos alugueres atrasados
e demais encargos da locação.
Pontua que a resposta do réu, ora agravado, veio cheia de alegações
infundadas e sem comprovação, além do que não pagou nem trouxe aos
autos qualquer prova de pagamento dos aluguéis.
Alega que requereu, na impugnação à contestação, a apreciação da
liminar, sobrevindo à decisão ora agravada, com a qual não pode
concordar, porquanto permite que o locatário que não paga aluguéis a
mais de um ano, ainda invada outras propriedades suas para colocar
gado.
Sustenta que a fumaça do bom direito e o perigo da demora encontram-se
plenamente configurados, eis que o agravado contratou a locação de
uma área e além de não pagar os aluguéis, invadiu outras áreas da
fazenda que não estavam descritas em contrato.
Pede, liminarmente, que seja reformada a decisão agravada, determinando
a imediata rescisão do contrato e, por conseguinte, a retirada do gado do
agravado de sua propriedade. No mérito, pede a confirmação da liminar.
Juntou documentos de fls. 0716.
É o relatório. Decido.
Pretende o agravante reformar a decisão que manteve o indeferimento
do pedido de antecipação de tutela, visando à imediata desocupação do
imóvel objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes.
Ocorre que o pedido de antecipação de tutela restou indeferido na decisão
de fls. 12/14, datada de 29 de abril de 2013, e não foi objeto de recurso.
Assim, entendo que a matéria encontra-se acobertada pelo manto da
preclusão (art. 473 do Código de Processo Civil). Sobre a preclusão, cito
a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da
coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem
consequências semelhantes às da coisa julgada formal.

Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao
longo do curso do processo não podem, após a respectiva decisão,
voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.
Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo
juiz (art. 162, § 2º), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de
instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou
se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais
lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão."
("In" Curso de Direito Processual Civil. 44ª ed. Rio: Forense, 2006, vol. I, p.
583.).

No mesmo sentido, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"Preclusão é a perda de uma faculdade ou poder no processo. Como se
sabe, a relação processual que envolve juiz e partes é integrada por um
complexo de situações jurídicas ativas e passivas; e a marcha do
procedimento é impulsionada pelo exercício ou cumprimento dos poderes,
deveres, faculdades, ônus e sujeição que compõem o contexto da relação
processual. Chega porém um momento, em dadas circunstâncias, em
que já não pode a parte exercer alguma de suas faculdades, ou não pode
o juiz exercer algum de seus poderes.
Costuma-se dizer que são de três ordens as preclusões que podem
atingir as faculdades das partes no processo: a) temporal, quando decorre
do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte tinha o poder ou a
faculdade de realizar (p.ex., revelia ou omissão em recorrer); b) lógica,
que é a consequência da prática de um ato incompatível com a vontade
de exercer a faculdade (a aceitação do que foi decidido, sem ressalva,
extingue a faculdade de recorrer - CPC, art. 503); c) consumativa, pelo
exercício da própria faculdade ou poder (oferecido recurso contra uma
decisão, não será admissível outro - princípio da
unirrecorribilidade)."(Vocabulário do processo civil. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 207-208).

Nesse contexto, tem-se que o pedido de reconsideração da decisão
proferida anteriormente não possui efeito interruptivo ou suspensivo do
prazo recursal, até porque tudo leva a crer que fora interposto depois de
esgotado o referido prazo.
Portanto, o agravo de instrumento ora manejado se afigura intempestivo,
visto que a Magistrada singular já havia apreciado e rejeitado a antecipação
de tutela pretendida. Pela pertinência com o caso em exame, transcrevo
a ementa da seguinte decisão monocrática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. É intempestivo o recurso de agravo de instrumento,
que não observa o prazo legal de dez dias (art. 522, CPC). Pedido de
reconsideração que não interrompe, nem mesmo suspende, o prazo
legalmente estabelecido. Preclusão da matéria. NEGADO SEGUIMENTO.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70054281845, 16ª Câmara Cível, Rel.
Desª. Catarina Rita Krieger Martins, j. 30/04/2013).
Por outro lado, não consta do recurso cópia da procuração outorgada
pelo agravante ao seu advogado. Deveras, além da cópia da procuração
e do substabelecimento relativos aos patronos do agravado, consta cópia
da procuração outorgada por Ivete Feitosa Link, que não é parte no
presente feito.
Sobre a necessidade de apresentação de cópia da procuração outorgada
ao advogado do agravante, confira-se a regra do artigo 525, I, do Código
de Processo Civil:
Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado; (...).
A propósito, a instrumentalização do Agravo é ônus da parte, que no ato
de sua interposição, tem a obrigação de anexar os documentos
necessários à compreensão da controvérsia. Sobre o tema, leciona
Theotônio Negrão:
"O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e
também com as necessárias ao exato conhecimento das questões
discutidas. A falta de qualquer delas autoriza o relator a negar seguimento
ao agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele". (Código de
processo civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2007.
p. 686, nota 6).
Portanto, é certo que a regularidade formal se constitui em pressuposto
de admissibilidade do recurso e que a ausência de peça obrigatória na
formação do instrumento recursal implica no não conhecimento da
insurgência.
Ademais, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial
pátrio, não há que se falar em oportunidade para que se efetue a
regularização do defeito encontrado no instrumento, ante a obrigatoriedade
da instrução do agravo com as peças descritas no art. 525, I, do CPC, no
momento da sua interposição. Pela pertinência com o caso em exame,
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cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO
DE SUA DEFICIENTE FORMAÇÃO.
1. Os mandatos outorgados aos patronos das partes, assim como a
cadeia completa de substabelecimentos devem ser trasladados para
aferição da regularidade da representação processual, conforme
exigência do art. 544, § 1º, do CPC. O STJ pacificou entendimento de que
o momento oportuno de juntada das peças obrigatórias em agravo de
instrumento é o do ato de sua interposição, não sendo admitido o traslado
extemporâneo em razão da ocorrência da preclusão consumativa. 2. (...)
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1410001/RS, 4ª
Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 09/10/2012, DJe 18/10/2012).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS
PROCURADORES DA AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. É ônus da
parte agravante a formação do instrumento. Impossibilidade de diligência
para complementação das peças obrigatórias. Precedentes. Agravo
interno desprovido. (TJRS, Agravo Nº 70043724467, 6ª Câmara Cível,
Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, j. 28/07/2011).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, liminarmente, por sua
manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 527, I c/c o art. 557, caput,
ambos do Código de Processo Civil.
Custas recursais pelo agravante.
Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca de Rio Branco.
Publique-se. Intime-se.
Rio Branco-Acre,  26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0702289-04.2013.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Des. Adair Longuini
Revisor(a) : Desª. Eva Evangelista
Apelante : Maria José Ferreira dos Santos
Advogado : Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Advogado : Fabiano Maffini (OAB: 3013/AC)
Apelado : Noé Ferreira Junior
Assunto : Inventário e Partilha

Decisão Monocrática

Trata-se de Apelação interposta por Maria José Ferreira dos Santos em
face da sentença que, nos autos da ação ordinária nº 0702289-
04.2013.8.01.0001, proposta em desfavor de Noé Ferreira Júnior, indeferiu
a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 267, I e VI, do CPC.
Nas razões do recurso, a apelante alega que, nos autos da ação de
divórcio, firmou acordo com o apelado, no qual ficou estabelecido que a
meação seria paga com 19.000 (dezenove mil) arrobas de carne bovina.
Esclarece que o acordo não foi cumprido e que na execução restou
penhorado um imóvel rural do apelado.
Diz que o apelado ao constatar que o referido bem lhe fora adjudicado e
que se tornaria proprietária de 197,57 hectares de terra, resolveu adimplir
a obrigação, com o pagamento das 19.000 (dezenove mil) arrobas de
carne bovina, em valores atualizados, sendo a execução extinta, o que
lhe acarretou enormes prejuízos.
Pontua que recebeu R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil
reais) e que o imóvel adjudicado foi avaliado em R$ 571.710,00 (quinhentos
e setenta e um mil, setecentos e dez reais), restando uma diferença de
302.710,00 (trezentos e dois mil, setecentos e dez reais).
Argumenta que toda a propriedade foi vendida por R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões), sendo que o apelado tinha um quinhão de 19% (dezenove por
cento), o que corresponde ao valor de R$ 760.000,00 (setecentos e
sessenta mil reais). Pondera que a sua meação representa a quantia de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e que deduzido o valor
recebido, ainda restaria o saldo de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
Alega que houve sério defeito no negócio jurídico, abalando assim sua
lisura, e que aceitou o valor depositado pelo apelado para que pudesse
satisfazer necessidades básicas urgentes, mas acreditando que o apelado
agiria de boa-fé e pagaria o restante que era devido.
Sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada na sua
integralidade, porquanto desvencilhada dos fatos e fundamentos jurídicos,
restando prejudicial ao seu interesse.
Pede a concessão da assistência judiciária gratuita e que o recurso seja
conhecido e provido para que seja reformada a sentença recorrida,
permitindo-se o processamento da ação.
Sem as contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Deixo de encaminhar os autos à Procuradoria Geral da Justiça, por
entender ausentes as hipóteses de intervenção ministerial nesta instância,
uma vez que dissolvida à sociedade conjugal e rompido o vínculo
matrimonial, a questão relativa à partilha dos bens do casal se constitui
em mero interesse patrimonial privado.
Em síntese é o relatório. Decido.
O recurso é tempestivo. Ausente o preparo uma vez que a apelante é
beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 29). Todavia, o apelo não
deve ser conhecido.
Registro inicialmente que a sentença recorrida indeferiu a petição inicial
com a seguinte fundamentação:

(...) O crédito da suplicante foi integralmente satisfeito pelo suplicado nos
autos da execução de título judicial nº 0004451-52.2009.8.01.0001, tendo
a sentença de extinção transitado em julgado no dia 19.07.2012, conforme
se vê no Sistema de Automação do Judiciário - SAJ/PG5.
E tem mais.
Embora seja certo que o bem imóvel penhorado nos autos do caderno
executivo tenha sido adjudicado em favor da requerente, também é correto
dizer que, "A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura
e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for
presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem
imóvel..." (art. 685-B, do CPC).
Na espécie, o valor do crédito da exequente era inferior ao do bem
constrito e, embora regularmente intimada, por diversas vezes, ela não
cuidou de depositar a diferença, como determina o art. 685-A, § 1º, do
CPC, sob a alegação de que não tinha como "...arcar com o pagamento
pretendido..." (fl. 166, dos autos da ação de execução nº 0004451-
52.2009.8.01.0001) (grifei).
Daí por que não foi sequer expedida a carta de adjudicação do bem.
Em outras palavras, é de se dizer que a adjudicação de bem imóvel
somente se aperfeiçoa com a expedição e assinatura da carta, o que não
ocorre na hipótese. (...)
Com efeito, é de se concluir que a requerente não tem interesse
processual que garanta a deflagração da lide, a uma, porque seu crédito
foi plenamente satisfeito nos autos da execução supramencionada, e, a
duas, porque a adjudicação do bem imóvel descrito na exordial não se
aperfeiçoou. (...)

Nesse diapasão, não se pode olvidar que o art. 514 do CPC estabelece
que "A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: I - os
nomes e a qualificação das partes; II - os fundamentos de fato e de
direito; III - o pedido de nova decisão."
É certo que o referido dispositivo legal trata da regularidade formal do
recurso, cabendo salientar que a apelante tem o dever de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, a teor do disposto no art.
514, II, do CPC. Nesse sentido, destaco a lição do eminente processualista
José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil.
Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419):

"As razões de apelação (fundamentos de fato e de direito), que podem
constar da própria pet ição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo,
ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam
a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação,
em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da
sentença."

Portanto, por força de imposição legal, a apelante deve impugnar aquilo
que foi decidido na sentença, com a indicação dos motivos do
inconformismo, sob pena de não devolver à instância recursal o
conhecimento da matéria em discussão na causa.
A apelante pede a reforma da sentença por estar "desvencilhada dos
fatos e fundamentos jurídicos", sendo certo que o fundamento invocado
para atacar a sentença recorrida é absolutamente genérico, deficiente e
inapto, a implicar no não conhecimento do apelo, por ausência de requisito
extrínseco de admissibilidade recursal. Neste sentido, cito os seguintes
arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
2. Não merece conhecimento a alegada contrariedade ao art. 514 do CPC,
dada a falta de argumentação jurídica a embasar tal assertiva. A alegação
genérica de contrariedade de lei federal sem o arrazoado jurídico pertinente
a fim de demonstrar a tese do recorrente, caso em comento, configura
argumentação deficiente e impede a exata compreensão da controvérsia,
o que atrai a incidência do teor da Súmula 284 do STF.
3. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem concluiu que o recorrido
deixou de impugnar a sentença nos termos requeridos pelo artigo 514, II
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do CPC. Rever esta conclusão ensejaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ.
4. Por outro lado, a jurisprudência deste Superior Tribunal entende que
não se conhece da apelação quando as razões recursais não combate a
fundamentação da sentença. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 271869/SC, 4ª
Turma, Rel. Mini. LUIS FELIPE SALOMÃO, 23/04/2013, DJe 29/04/2013).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 514, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA E A PEÇA RECURSAL.
1. Em sede de apelação, a agravante cinge-se a alegar que não há falar
em limitação do reajuste concedido aos servidores do Distrito Federal,
não trazendo razões para afastar a prescrição, que fora reconhecida na
sentença de primeiro grau.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem buscou a correlação lógica
entre os fatos aduzidos na exordial, com o direito buscado pela ora
agravante, não tendo visualizado sua simetria. Tal motivo é suficiente
para manter o não conhecimento da apelação.
3. Não se conhece da apelação quando as razões recursais não
combatem a fundamentação da sentença - Inteligência dos arts. 514 e
515 do CPC. Precedentes: AgRg no REsp 991.737/PR, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 16.6.2008; REsp 1.006.110/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 2.10.2008. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1217366/DF, 2ª Turma,  Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, j. 22/02/2011, DJe 04/03/2011).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da
apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida.
2. Carece do referido requisito o apelo que não faz qualquer menção ao
decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido.
3. É cediço na doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato
e de direito), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in
procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do
apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se
hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória
a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código
de Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419).
4. Precedentes do STJ: REsp 338.428/SP, 5ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1ª T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/
2002; REsp 236.536/CE, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/
2000.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1026279/RS, Rel.
1ª Turma, Min. LUIZ FUX, j. 04/02/2010, DJe 19/02/2010) (grifei).

Assim, reitero que não decl inados, nas razões da apelação, os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida,
não há como conhecer do apelo, em razão da ausência do requisito
extrínseco de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em conformidade com o
disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.
Sem custas, a teor do art. 2º, III, da Lei Estadual nº 1.422/2001.
Publique-se. Intime-se.
Rio Branco-Acre,  27 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0024408-68.2011.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator : Des. Adair Longuini
Revisor(a) : Desª. Eva Evangelista
Apelante : Banco Panamericano S/A
Advogado : Geraldo Pereira de Matos Filho (OAB: 2952/AC)
Advogado : Guerson Johnny de Oliveira Guedes (OAB: 3413/AC)
Apelado : Francisco Jeferson Gomes de Moraes
Advogado : Mario Jorge Cruz de Oliveira (OAB: 2360/AC)
Assunto : Contratos Bancários

Decisão Monocrática

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Panamericano S/A em face
da sentença que, na ação revisional de contrato proposta por Francisco
Jeferson Gomes de Moraes, julgou parcialmente procedente o pedido
para: a) declarar a nulidade da cláusula contratual que estabelece

capitalização mensal de juros remuneratórios; b) afastar a incidência de
comissão de permanência, substituindo-a pelo INPC; c) determinar a
apuração do saldo devedor com base nos parâmetros insculpidos no
julgado, partindo-se do valor nominal do empréstimo, com dedução dos
valores pagos a título de amortizações, desprezando-se eventuais
negociações da dívida originária; d) condenar a parte ré à restituição dos
valores pagos pelo autor que excedam os parâmetros fixados no julgado,
com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A referida sentença, além de ter mantido inalterada a taxa de juros
convencionais remuneratórios, desacolheu o pedido de repetição em
dobro sobre a cobrança indevida, bem como condenou o réu ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, tudo com
base no art. 20, § 4º, do CPC.
Nas razões do recurso, o Apelante aduz que há expressa previsão legal
dos juros capitalizados mensalmente, não em cláusula e sim nos dados
referentes à operação dos quais se pode depreender. E até que advenha
pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.316/DF,
continua válido o art. 5º da Medida Provisória nº 1.170-36/2001 e, portanto,
admitida a capitalização mensal objurgada.
Entende legal a cobrança de comissão de permanência em caso de
inadimplência, vez que o Banco Central do Brasil, com poderes conferidos
pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 1.129/86, na
forma do art. 9º da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, facultou aos
bancos e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança da comissão
de permanência, sendo legítima a sua exigência. E que não restou
demonstrado que a comissão de permanência foi cumulada com a correção
monetária, demonstrado os documentos jungidos aos autos  justamente o
contrário.
Sustenta o Apelante que não há valores a restituir ao Apelado. E se
mantida a sentença nos termos em que foi prolatada, significaria uma
afronta radical aos princípios norteadores contratuais da autonomia da
vontade, da força obrigatória dos contratos, da relatividade e do
consensualismo.
Ao final pugna pela integral reforma da sentença, com inversão da
totalidade do ônus de sucumbência ao Apelado.
A despeito de devidamente intimado, o Apelado deixou de oferecer
contrarrazões.
Feito não encaminhado à Procuradoria de Justiça, por não se tratar de
hipótese que reclama intervenção obrigatória do Ministério Público (art.
82, do CPC c/c art. 172, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça).
É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Ab initio, convém esclarecer que é remansoso e pacífico o entendimento
sobre a perfeita incidência das normas consumeristas nas relações de
consumo de natureza bancária ou financeira. Sobre a questão já se
pronunciou o STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º
2591, vejamos:

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART.
170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA
EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART.
3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência
das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2.  Consumidor , para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é
toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade
bancária, financeira e de crédito." (...) (ADI 2591/DF, Tribunal Pleno, Rel.
p/ o acórdão Min. EROS GRAU, j. 07/06/2006).

Entendimento esse consolidado na Súmula 297 do STJ, segundo a qual:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras."
Portanto, considerando que o contrato de mútuo sub judice está sujeito
ao CDC, assiste ao consumidor o direito de revisar os termos que reputar
ilegais ou abusivos, fazendo jus à eventual restituição de valores
eventualmente pagos a maior.
Bem por isso, a teoria da pacta sunt servanda e demais princípios
norteadores do contrato foram mit igados, relativizando-se a
obrigatoriedade do contrato na busca de evitar o desequilíbrio dos negócios
jurídicos, afastando a incidência de encargos desregrados para um dos
contraentes e o enriquecimento sem causa para o outro.
Sobre a capitalização mensal de juros, é entendimento sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça de que - nos contratos firmados posteriormente
à entrada em vigor da MP nº. 1.963-17?2000, reeditada sob o n. 2.170-
36?2001 - é lícita a capitalização dos juros em periodicidade inferior à
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anual, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, transcrevo
as ementas dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. FALTA DO CONTRATO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de juros contratada, em
razão da ausência de juntada do contrato aos autos, os juros
remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média de mercado
nas operações da espécie. Precedentes.
2. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados
após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que pactuada
entre as partes. No caso concreto, para verificar se a capitalização de
juros foi prevista no contrato, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial. Vedação
das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp
54913/RS, 4ª Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 19.02.2013,
DJe 27.02.2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITADOS À TAXA DE 12% A.A.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/
2001. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança
abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto.
2. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a
cobrança de capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-
17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde
que expressamente pactuada.
3. A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a
cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento
contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com
correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula
296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp
1027526/MS,4ª Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 02.08.2012, DJe
28.08.2012).

Nessa linha de entendimento de que a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa no
contrato, o Superior Tribunal de Justiça também considera que a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (REsp n. 973.827/RS, Relatora para acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/9/2012; AgRg no REsp
1093131/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013).
Assim também vem entendendo a Primeira Câmara Cível desta Corte de
Justiça (TJAC - Agravo de Instrumento 0000836-18.2013.8.01.0000, Rel.
Des. Eva Evangelista: j. 28.05.2013 e DJe 12.6.2013). Senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRECEDENTES. MULTA.
AFASTAMENTO. MORA CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

contratada" (REsp n. 973.827/RS, Relatora para acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/
2012). (AgRg no REsp 1093131/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)"
2. Recurso parcialmente provido para manter íntegro o valor das parcelas
na conformidade do contrato originário - afastada a multa cominada por
eventual descumprimento da obrigação de fazer e possibilitada a
caracterização da mora contratual, caso verificado inadimplemento pelo
consumidor, mantida a inversão do ônus da prova."

No caso em testilha, é possível aferir do documento de fl. 161, que a taxa
de juros mensal foi estabelecida em 1,65% e a taxa de juros anual fixada
no valor de 21,69%. Multiplicando-se a taxa de juros mensal por 12 meses,
chegamos ao resultado de 19,80%, ou seja, valor inferior ao percentual
da taxa anual acordada.
Deste modo, levando em consideração a clareza de tal informação no
contrato colacionado aos autos, entendo como pactuada a capitalização
mensal de juros, portanto, legítima a sua incidência.
Quanto à comissão de permanência, ela somente será legítima quando
cobrada de forma exclusiva, ou seja, não acumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária, não podendo superar
a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual, consoante
interativa jurisprudência, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que o fato de
as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade; impondo-se sua redução, tão-somente, quando comprovado
que discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a obrigação.
2.- O Tribunal de origem julgou com base no substrato fático-probatório
dos autos e no exame de cláusulas contratuais, não podendo a questão
ser revista em âmbito de Recurso Especial, a teor do que dispõem os
enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte.
3.- É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da
inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com
outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii)
que não supere a soma dos seguintes encargos:  taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ a inviabilizar o apelo.
4.- Agravo Regimental improvido." (STJ,AgRg no AREsp 304154/MS, 3ª
Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI. 14/05/2013, DJe 04/06/2013).
In casu, verifico que a comissão de permanência não consta em nenhuma
cláusula do contrato firmado pelo consumidor, mas, tão somente, em um
quadro demonstrativo sem nitidez suficiente quanto ao valor ou se cobrada
de forma exclusiva, ou seja, não acumulada com correção monetária, em
total afronta ao art. 46, do CDC, segundo o qual: "Os contratos que
regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não
lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu
conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
Ademais, o art. 6º, inc. III, do CDC, prescreve como direito básico do
consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem;"
Os dispositivos legais citados consagram o princípio da transparência e
o dever de informação, visando assegurar  ao consumidor uma escolha
consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou
serviço sejam de fato alcançadas. Nesse sentido é o aresto abaixo
colacionado:

"STJ-328078) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA.
ALTERAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL DE CADA ASSOCIADO. NECESSIDADE. 1. Os arts. 6º, III, e 46
do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da
transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em
que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo
do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar
presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda
a sua execução. 2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor
uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação
ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem
sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo
efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor
de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta
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simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações
soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o
consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação primordial na
relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-
se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção
do vínculo contratual. 4. Tendo em vista a importância que a rede
conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente
cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada
associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais. 5.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1144840/SP (2009/
0184212-1), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. j. 20.03.2012, unânime,
DJe 11.04.2012)."

Diante disso e do fato de o Juízo primevo ter deferido a inversão do ônus
da prova em favor do consumidor, desserve a alegação da Instituição de
Crédito de que o autor da ação deixou de provar a acumulação da comissão
de permanência com correção monetária ou outros encargos, quando
era sua e não dele o encargo de evidenciar a conformidade e retidão de
sua cobrança. Tendo o Apelante olvidado de tal providência, é de ser
mantida a substituição da comissão de permanência pelo índice do INPC,
conforme estabelecido na sentença.
Face o exposto, em conformidade com o disposto no art. 557, § 1º-A do
Código de Processo Civi l, dou parcial provimento ao apelo para
restabelecer a incidência da capitalização mensal de juros, mantendo
inalterados os demais termos da sentença.
Em sendo recíproca a sucumbência entre as partes - vez que a reforma
parcial da sentença, ora operada, restabeleceu a capitalização mensal
de juros - as custas e honorários advocatícios deverão ser rateados
pelas partes, no patamar originalmente estabelecido.
Custas recursais pro rata, 10% para o Apelante e 90% para o Apelado,
suspensa a exigibilidade em relação ao Consumidor em face da assistência
judiciária gratuita concedida no Juízo de origem.
Publique-se.
Rio Branco-Acre,  26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0010194-38.2012.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator : Des. Adair Longuini
Revisora : Desª. Eva Evangelista
Apelante : Roberto Alves Moura
Advogado : Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC)
Advogada : Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC)
Apelada : SIGLIA DE FATIMA MONTEIRO ABRAHAO
Advogado : Cassiano Figueira Marques de Oliveira (OAB: 1672/AC)
Assunto : Sociedade

Decisão

O Dr. Gilliard Nobre Rocha, através da petição de fl. 199, informa o
falecimento do apelado Roberto Alves Moura e requer a suspensão do
processo, nos termos do art. 265, I, do CPC. Juntou cópia da certidão de
óbito.
Decido.
Em decorrência do falecimento do apelado, suspendo o processo, a teor
do art. 265, I, do CPC e determino a intimação da apelante para, no prazo
de 30 (trinta) dias, promover a substituição/sucessão processual pelo
espólio ou sucessores do falecido, consoante o disposto no art. 43 do
CPC.
Publique-se.
Rio Branco-Acre,  27 de agosto de 2013

***************************************************************************************

Classe : Agravo Regimental n.º 0002172-57.2013.8.01.0000/
50000

Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relatora : Desª. Eva Evangelista
Agravante : Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Advogado : Carla da Prato Campos (OAB: 156844/SP)
Agravado : Joaquina Heduviges da Veiga Simão
Advogado : Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC)
Assunto : Contratos Bancários

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Banco Cruzeiro
do Sul S.A., por sua representante processual, interpôs Agravo Regimental

objetivando desconstituir Decisão Monocrática por mim proferida que
negou seguimento a agravo de instrumento após declarar a
intempestividade do recurso bem como ante a petição recursal apócrifa.
Rebate a instituição bancária Agravante a decisão recorrida, alegando a
incidência do prazo em dobro para recorrer, a teor do art. 191, do Código
de Processo Civil, considerando a pluralidade de réus.
No que tange à petição recursal apócrifa, alude ao princípio da
instrumentalidade das formas, alegando o alcance da finalidade recursal,
razão porque, insta pela reforma da Decisão Monocrática, com o
consequente processamento do recurso.
Atenta à argumentação recursal, dessumo que assiste parcial razão à
Agravante, procedendo o arrazoado relativo à tempestividade do agravo
pois, de fato, ajuizada a demanda em desfavor de instituições bancárias
diversas, incide o prazo em dobro previsto no art. 191, do Código de
Processo Civil.
Razão disso, hei por bem proferir juízo de retratação positivo nesta parte
para afirmar a tempestividade do recurso.
Todavia, no que tange ao arrazoado quanto à petição recursal apócrifa,
não vislumbro motivação suficiente a ensejar a retratação da decisão,
razão porque, submeto o feito a julgamento pelo Órgão Colegiado Cível, a
teor do art. 186, § 3º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Em mesa para julgamento.
Intimem-se.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Agravo de Instrumento n.º 0002190-78.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Eva Evangelista
Agravantes : Paulo Sergio de Melo da Silva Cavalcante e outro
Defens. Público: Michael Marinho Pereira (OAB: 3017/AC)
Assunto : Procuração / Mandato

Decisão (Liminar)

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora:  Paulo Sérgio de
Melo da Silva Cavalcante e Chirley Nogueira Cavalcante, por seus
representantes processuais, interpuseram Agravo de Instrumento com
pedido liminar, de efeito suspensivo dizendo do inconformismo com a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Júnior AIberto Ribeiro, titular da
3a Vara de Família da Comarca de Rio Branco, em Ação de Divórcio
Consensual, que determinou a intimação pessoal das partes para
colacionar aos autos procuração com poderes especiais conferida à
Defensoria Pública do listado do Acre, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Produzem os Agravantes digressão quanto à prerrogativa da Defensoria
Pública de representação sem mandato judicial, exceto a hipótese de
obrigatoriedade de postulação com poderes especiais, situação diversa
da espécie que, asseguram, trata de mero pedido de homologação de
divórcio consensual.
Colacionam os Agravantes decisões do Superior Tribunal de Justiça bem
assim do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que entendem amoldados
à espécie e, por derradeiro, instam pela concessão de efeito suspensivo
bem como pelo provimento ao recurso.
Com a petição recursal advieram os documentos de fls. 11 a 32, dentre
estes as cópias das peças obrigatórias.
Antecedendo ao exame de tutela de urgência, requisitei informações
pertinentes ao magistrado prolator da decisão recorrida, visando
esclarecimentos quanto à deliberação proferida (fI. 35).
Em resposta, adveio expediente do MM. Juiz de Direito Fernando Nóbrega
da Silva (fls. 38/136), no exercício da unidade judiciária, informando:
"... plena consciência da existência de prerrogativa conferida por lei aos
defensores públicos no sentido de representar a parte em juízo,
independentemente da apresentação de procuração, sempre quando da
propositura das ações de natureza lit igiosa, pois assim prevê a Lei
Orgânica da categoria, bem como outros diplomas legais autorizadores
da espécie, Porém, no caso dos autos a situação é diferente, pois as
partes transacionaram a realização de divórcio amigável, celebrando
acordo para dissolver o vínculo do matrimônio, sendo neste caso exigível
a apresentação de procuração com poderes especial, não contemplada
na prerrogativa legal prevista" (fI. 39).

Assinala o MM. Juiz de Direito que:
"Na dissolução de casamento pela via consensual, a assinatura dos
cônjuges na petição inicial deve ser lançada na presença do juiz, durante
a realização da audiência de ratificação do pedido, quando não, deverão
ter suas firmas reconhecidas por tabelião. Acontece que em casos dessa
natureza, este juízo vem dispensando a realização da audiência de
retificação, como medida desburocratizadora do divórcio consensual,
todavia, vem se cercando de todas as cautelas para evitar futuras



8 Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.
ANO XX Nº 4.987 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO08

alegações de nulidades. (. ..) conferindo maior segurança jurídica, a par
da dispensa de audiência de ratificação, das assinaturas das partes em
todas as vias da petição inicial e do reconhecimento de suas firmas em
notas de tabelionato" (fls. 40/41 ).

Ademais, alude o MM. Juiz de Direito a:
 ".... inúmeros incidentes verificados em processos anteriores decorrentes
de situações em que as partes, ao proporem ações através a defensoria
pública, posteriormente compareceram em juízo para refutar o conteúdo
das peça processuais (. ..) alegando nunca terem afirmado perante o
defensor que subscreveu a peça aquilo que está escrito no documento
constante dos auto, não se sabe por fraqueza de caráter ou outra razão
escusa. Houveram situações em que a parte negou inclusive ser de sua
autoria a assinatura lançada na petição ou declaração de hipossuficiência,
deixando o juízo numa situação constrangedora e vexatória". (fl.43)

Por derradeiro, colaciona o magistrado no exercício da unidade judiciária
diversos documentos - demonstrativo do cumprimento da meta 1/2013,
do Conselho Nacional de Justiça; cópia de acórdão da Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça relacionado a estelionato (falsa declaração
prestada em juízo); procurações com poderes especiais conferidos à
Defensoria Pública em casos semelhantes; cópia de extrato de processo
ajuizado e sentenciado em mesma data tendo em vista a observância
pela Defensoria Pública quanto à procuração com poderes especiais; e,
cópias de processo em que as partes juntaram acordo, mas, em audiência
de ratificação, apresentaram divergência quanto ao ajuste.
Tratando-se de direito disponível, ausente manifestação do Órgão
Ministerial à falta de previsão legal (art. 82 do Código de Processo Civil e
172 do Regimento Interno desta Corte de Justiça).
É o Relatório.

DECIDO

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora:  Paulo Sérgio de
Melo da Silva Cavalcante e Chirley Nogueira Cavalcante, por seus
representantes processuais, interpuseram Agravo de Instrumento com
pedido liminar, de efeito suspensivo dizendo do inconformismo com a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Júnior AIberto Ribeiro, titular da
3a Vara de Família da Comarca de Rio Branco, em Ação de Divórcio
Consensual, que determinou a intimação pessoal das partes para
colacionar aos autos procuração com poderes especiais conferida à
Defensoria Pública do listado do Acre, no prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Pretendem os Agravantes a reforma da decisão proferida em singela
instância que exigiu a colação aos autos de mandato judicial com poderes
especiais a membro da Defensoria Pública Estadual para postular
homologação de divórcio consensual.
Adstrita ao inconformismo delineado pelos Agravantes, à legislação
aplicável ao caso bem como às informações do MM. Juízo a quo, dessumo
a plausibilidade da exigência de colação aos autos de instrumento com
poderes especiais para homologação de divórcio consensual ajustado
pelos Recorrentes de vez que ressalvada a prerrogativa (atuação judicial
independente de mandato) da Defensoria Pública Estadual na espécie, a
teor do art. 128, XI, da Lei Complementar nº 80 c/c art. 38, do Código de
Processo Civil.
A propósito, em caso que guarda simetria - necessidade de procuração
com poderes especiais a Defensor Público para efeito de transação
colaciono recente julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, in verbis:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ACORDO ENTABULADO
EM AUDIÊNCIA - PARTE RÉ REPRESENTADA POR DEFENSORIA PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO
ART. 44, XI DA LEI COMPLEMENTAR N°. 80/94 - NULIDADE - SENTENÇA
CASSADA.
-Os poderes conferidos ao Defensor Público, são aqueles gerais,
descritos no art. 38 do CPC.
-Para que tenha poderes para transigir, necessário o instrumento de
procuração para poderes especiais, nos termos do art. 44, XI da Lei
Orgânica da Defensoria (LC 80, de 12/01/94).
-A celebração de acordo por pessoa que não possui poderes especiais,
invalida o ato. (TJMG, 11a Câmara Cível, Apelação 1.0024. 10.2424454/
001, Relator Des. Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 25/06/2013)"

Não bastasse, dessumo a praxe dos Defensores Públicos Estaduais em
colacionar instrumento com poderes especiais outorgados pelas partes
nas unidades judiciárias com matéria afeta a direito de família, a teor dos
documentos colacionados pelo magistrado no exercício da unidade
judiciária (fls. 57 a 71).
Destarte, indefiro o vindicado efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se a presente decisão ao magistrado prolator da decisão
recorrida - mediante cópia desta deliberação - dispensadas as informações
devidamente prestadas (fls. 38/136).

Tratando-se de matéria consensual, destarte, inexistindo parte adversa,
não há falar em contrarrazões.
Ausente manifestação do Órgão Ministerial à falta de previsão legal (art.
82 do Código de Processo Civil e 172 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça).
Exaurido o prazo recursal, à conclusão para efeito de julgamento
derradeiro.
Intimem-se.
Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Agravo de Instrumento n.º 0001474-51.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Eva Evangelista
Agravante : Mauri Sergio Moura de Oliveira
Advogado : Charlles Roney Barbosa de Oliveira (OAB: 2556/AC)
Advogado : Marcos Vinicius Matoso da Silveira (OAB: 3566/AC)
Agravado : Ministério Público do Estado do Acre
Promotora : Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro
Assunto : Liquidação / Cumprimento / Execução

DESPACHO

Trata-se de Pedido de Assistência Judiciária Gratuita implementado por
Mauri Sergio Moura de Oliveira, alegando hipossuficiência financeira para
o custeio da demanda, objetivando interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
Todavia, exaurida a competência desta Relatora para a aferição do pedido
com o julgamento do Agravo Interno pela Primeira Câmara Cível em
23.07.2013 e, atenta à disposição ínsita no art. 51, XL, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça,  determino a remessa dos autos à
Presidência deste Tribunal.
Cumpra-se.
Intimem-se.

Rio Branco-Ac, 26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Reexame Necessário n.º 0009606-02.2010.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Eva Evangelista
Autor : Marcos Oliveira da Silva
Defens. Pública: Célia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC)
Remetente : Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio

Branco Acre
Réu : INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
Procurador : Celso de Castro Caitete (OAB: 872A/AC)
Assunto : Aposentadoria Por Invalidez Acidentária

Precedentes deste Órgão Fracionário Cível:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ
PERMANENTE. LESÃO DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez condiciona-
se à incapacidade do segurado de exercer atividade que lhe garanta a
subsistência, revelando-se, ainda, insusceptível de reabilitação, conforme
dispõe o artigo 42, caput, da Lei n. 8.213/91, que regula os Planos de
Benefícios da Previdência Social.
2. No caso concreto, o laudo médico pericial é categórico ao atestar a
incapacidade laboral do Autor.
3. Ademais, é importante salientar que a incapacidade para o trabalho,
não se prende somente ao que a patologia trouxe em relação à limitação
física do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado
de trabalho.
4. Portanto, não há dúvida de que, considerando a lesão sofrida pelo
Autor, associada às suas condições pessoais e profissionais, encontra-
se o segurado, na realidade, total e permanentemente incapacitado para
o trabalho, fazendo jus, então, à aposentadoria por invalidez.
5. Recurso improvido.
(Acórdão nº 13.001 Classe: Apelação n. 0000694-26.2009.8.01.0001
Órgão: Câmara Cível Relatora : Desª. Maria Cezarinete de Souza Augusto
Angelim; Revisor: Des. Roberto Barros  j: 05 de junho de 2012).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. LESÃO
DEFINITIVA PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. LAUDO PERICIAL. JUÍZO
DE VALOR. MAGISTRADO. NÃO VINCULAÇÃO. READAPTAÇÃO.
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ATIVIDADE DIVERSA. UTOPIA. PRECEDENTE. STJ. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS.
CONFIGURAÇÃO. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Para a concessão de aposentadoria por inval idez devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além daqueles elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como a condição sócio-econômica, profissional
e cultural do segurado, não vinculado o julgador ao laudo pericial que
conclui pela possibilidade de readaptação se conclusão diversa alcançar
ante outras circunstâncias alheias à previsão legal.
2. Apelo desprovido. (AC n. 00005461-68.2008.8.01.0001. Rel. Des. Eva
Evangelista, Revisor(a) : Desª. Miracele de Souza Lopes Borges j:.
05.07.2011)"

Decisão Monocrática  (Com Resolução de Mérito)

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Trata-se de
Reexame Necessário da sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim, então titular da 2ª Vara Cível
da Comarca de Rio Branco, em Ação Ordinária de Aposentadoria por
Invalidez ajuizada por Marcos Oliveira da Silva em desfavor do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, objetivando obter aposentadoria
por invalidez que julgou procedente o pedido do Autor para determinar a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao Autor, a partir
da data de apresentação do laudo médico pericial em juízo, atualizados a
contar do vencimento de cada parcela, acrescendo juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês e, por derradeiro, condenou a Ré/Apelante ao
pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o
valor das prestações vencidas até a data da sentença, excluídas as
parcelas vincendas, a teor da súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausente apelo voluntário, os autos ascenderam a esta instância, a teor
do § 1º, do art. 14, da Lei 12.016//09.
Ausente interesse público a ensejar a manifestação do Órgão Ministerial,
nesta instância, a teor do art. 82, do Código de Processo Civil e art. 172,
§ 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o Relatório, não submetido à revisão, a teor do art. 87, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça.

DECIDO

A Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Trata-se de
Reexame Necessário da sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim, então titular da 2ª Vara Cível
da Comarca de Rio Branco, em Ação Ordinária de Aposentadoria por
Invalidez ajuizada por Marcos Oliveira da Silva em desfavor do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, objetivando obter aposentadoria
por invalidez que julgou procedente o pedido do Autor para determinar a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao Autor/Apelado,
a partir da data de apresentação do laudo médico pericial em juízo,
atualizados a contar do vencimento de cada parcela, acrescendo juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, por derradeiro, condenou a
Ré/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de
10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença,
excluídas as parcelas vincendas, a teor da súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça.
Decorre dos autos que, no ano de 2008, o Requerente sofreu acidente de
trabalho - equipamento que utilizava para roçar quebrou e a lâmina atingiu
seu pé direito, resultando na amputação do referido membro (p. 42 CD-
ROM) - razão disso passou a receber auxilio doença no valor de R$
465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme documento de
p. 120 CD-ROM).
Da análise do arrazoado recursal bem como das provas encartadas aos
autos, a meu pensar, escorreita a sentença recorrida que determinou a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao Autor de vez
que a teor do laudo médico pericial, encartado à p. 99/100 CD-ROM,
comprovada a impossibilidade do Autor recuperar a capacidade laborativa,
ainda que, submetido a tratamento médico adequado.
Ademais, outros fatores devem ser considerados para a concessão da
aposentadoria por invalidez, a exemplo da idade do segurado, níveis de
escolaridade e social bem assim as condições do mercado de trabalho de
vez que mencionado benefício visa a proteção e garantia de sobrevivência
ao trabalhador impossibilitado de manter o sustento próprio e da família.
Na espécie em exame, embora a idade do Requerente com apenas 27
anos, na condição de trabalhador rural, escolaridade incompleta (cursou
até a 6ª série, conforme histórico escolar de p.13 CD-ROM) indago: quais
as reais oportunidades que serão oferecidas ao autor para reinserção
no mercado de trabalho que independam de sua força física, notadamente,
em face da concorrência que assola os tempos atuais, exigindo mão-de-
obra cada vez mais qualificada?
Portanto, impende considerar a realidade de que dificilmente o Apelado
voltará a prover o seu sustento e da família com o fruto do seu trabalho.
Razão disso adiro à convicção externada pela magistrada sentenciante,
no caso, sobrepondo o princípio da dignidade da pessoa humana, para

determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao
Autor/Apelado, a partir da data de apresentação do laudo médico pericial
em juízo, atualizados a contar do vencimento de cada parcela, acrescendo
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, honorários advocatícios,
no percentual de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data
da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da súmula 111 do
Superior Tribunal de Justiça.
Razão disso, voto pela improcedência do reexame necessário para manter
inalterada a sentença reexaminada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De todo exposto, a teor do art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
nego provimento ao reexame necessário para manter inalterada a sentença
reexaminada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Sem custas.
Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0014111-07.2008.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Eva Evangelista
Revisor(a) :
Apelante : Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Advogado : Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC)
Apelada : Neiva Araújo Lustosa
Advogado : Antonio Batista de Sousa (OAB: 409/AC)
Advogada : Luena Paula Castro de Souza (OAB: 3241/AC)
Assunto : Contratos Bancários

Despacho

Tendo em vista a remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal
de Justiça a esta Câmara Cível, a teor do art. 543-C, § 7º, II, do Código de
Processo Civil , verificada a desarmonia parcial da sentença proferida em
singela instância (fls. 106/116) bem como do acórdão recorrido (fls. 170/
184) - entendimento que ensejou a interposição de Recursos Especial e
Extraordinário pela instituição financeira ora Apelante - determino à Diretoria
Judiciária atribuir novo Revisor ao feito de vez que aposentada
compulsoriamente a e. Desembargadora Miracele Lopes, então Revisora.
Intimem-se.
Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0022819-46.2008.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Primeira Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Eva Evangelista
Revisor(a) :
Apelante : Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Advogado : Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC)
Advogada : Karen Amann (OAB: 140975/SP)
Apelada : Sandra Monica de Farias Lima
Advogado : Dion Nóbrega de Lima Leal (OAB: 3247/AC)
Assunto : Assunto Não Especificado

Despacho

Tendo em vista a remessa dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal
de Justiça a esta Câmara Cível, a teor do art. 543-C, § 7º, II, do Código de
Processo Civil , verificada a desarmonia parcial da sentença proferida em
singela instância (fls. 138/149) bem como do acórdão recorrido (fls. 195/
209) - entendimento que ensejou a interposição de Recursos Especial e
Extraordinário pela instituição financeira ora Apelante - determino à Diretoria
Judiciária atribuir novo Revisor ao feito de vez que aposentada
compulsoriamente a e. Desembargadora Miracele Lopes, então Revisora.
Intimem-se.
Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

Classe : Apelação nº 0001564-61.2010.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Waldirene Cordeiro
Revisor(a) : Desª. Regina Ferrari
Apelante : Fladimir Pedro da Rocha
Defens. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva
Apelado : INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
Procurador : Alexandre Heine Bustani (OAB: 21460/BA)

2ª CÂMARA CÍVEL
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Assunto : Aposentadoria Por Invalidez Acidentária

Decisão Monocrática

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Fladimir Pedro da
Rocha em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da
Comarca de Rio Branco - Acre (fls. 90/92), que nos autos da Ação Ordinária
de Aposentadoria por Invalidez em Decorrência de Acidente de Trabalho
nº 0001564-61.2010.8.01.0001, ajuizada em face do INSS, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, como se afere da assentada
decisiva:
"[...] Ante ao exposto, considerando a interpretação sistemática do artigo
86 da Lei 8.213/91, em consonância com o princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1.º, III, da Constituição Federal) e com o caso em
concreto, confirmo a antecipação de tutela supra e ACOLHO EM PARTE a
pretensão inicial, de modo a determinar ao INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, que conceda o benefício do auxílio-acidente
a partir da cessação do auxílio doença por acidente de trabalho concedido
pelo INSS (31.01.2008), devendo fazer as compensações necessárias,
em face de ter sido antecipado os efeitos da tutela em auxílio doença.
Após as compensações, e em relação as parcelas vencidas, sobre estas
devem incidir correção monetária desde o respectivo vencimento e juros
de 1% ao mês, a partir da citação, nos moldes estabelecidos pelas tabelas
instituídas pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.
Fica a ré ainda condenada a pagar honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas.
Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Sem custas, nos termos do art. 2º, II, da Lei Estadual n. 1.422/2001
Publicar e intimar. Decorrido o prazo recursal, arquivar.
Rio Branco-AC, 24 de janeiro de 2012.
Ivete Tabalipa
Juíza de Direito.

Sustenta o Apelante seu inconformismo com o decisum guerreado (fls.
97/105), a justificar a reforma do mesmo, calcado nos seguintes
fundamentos: 1. o benefício previdenciário concedido - auxílio acidente -
não é adequado ao seu caso e deve ser substituído pela aposentadoria
por invalidez; 2. o termo a quo para concessão do benefício de auxílio
acidente foi a data em que cessou o auxílio doença (31.01.2008), logo,
neste ponto, o decisum contraria o entendimento do STJ, que consagra a
data do pedido da concessão do mesmo, quando for solicitado
administrativamente.
Nesses termos, pugna pelo provimento da Apelação, para determinar a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista
suas condições pessoais, e fixar como termo inicial para a concessão do
benefício a data do pedido administrativo.
Recebida a Apelação apenas no efeito devolutivo (fl. 107), foi o Apelado
intimado para a apresentação de contrarrazões (fls. 110/111), deixando o
mesmo, todavia, transcorrer in albis seu prazo (fls. 112/113).
Os autos foram encaminhados para este Juízo ad quem, sendo esta
Relatora sorteada para apreciar e julgar o feito (fl. 114).
Vieram-me conclusos os autos.(fl. 115 e 115v).
Deixei de encaminhar o feito ao Ministério Público, porquanto não
evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no art. 82, do CPC c/c o
artigo 172, § 1º, do Regimento Interno do Egrégio TJAC.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, estendo a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada, nos termos
do art. 9º, da Lei Federal 1.060/1950, por extensão dos efeitos da
concessão pelo Juízo a quo (fls. 90/92), e pelo fato do Apelante ser
assistido pela Defensoria Pública do Estado.
Conheço do recurso de Apelação Civil em tela, porquanto preenchidos os
requisitos de admissibilidade para tanto.
Conforme já explicitado em linhas pretéritas, insurge-se o Apelante contra
a sentença que concedeu-lhe o benefício de auxílio acidente, sob o
argumento de que as condições pessoais do beneficiário justificam a
concessão de aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria por invalidez constitui benefício previdenciário previsto
no art. 42, da Lei Federal 8.213/91, que assim preconiza, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não
em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação
da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da
Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se
acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Soc ial não lhe conferirá direito à
aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

À luz do dispositivo mencionado, a aposentadoria por invalidez será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência. É razoável ponderar que as
circunstâncias pessoais do interessado devem influenciar na análise
quanto ao benefício adequado, entretanto não se pode perder de vista
que a concessão da aposentadoria por invalidez pressupõe a
impossibilidade do exercício de qualquer atividade laboral que garanta o
sustento do beneficiário. Este, inclusive, é o recentíssimo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, com o qual comungo e cito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ADOÇÃO DE LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO. PRINCÍPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve
ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a
impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade
laboral que lhe garanta o sustento.
2. A adoção de laudo apresentado por assistente técnico ao invés do
laudo oficial encontra-se em consonância com o princípio do livre
convencimento motivado que deve nortear as decisões do juízo.
3. Os requisitos autorizadores da concessão do benefício previdenciário
foram
verificados por meio do contexto fático-probatório dos autos cujo reexame
é vedado na via especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. No tocante aos aspectos sociais observados no momento da concessão
do
benefício previdenciário, tal pretensão não foi deduzida nas razões do
recurso especial configurando inovação recursal, o que é inadmissível
ante à preclusão
consumativa.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.425 PE 2011/
0303829, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª T., julgado em 25/06/2013,
DJe 02/08/2013). (g.n.).

Nesse eito, tenho por acertada a sentença proferida pelo Juízo de Piso,
quando concede o benefício do auxílio acidente, com base nas provas
carreadas aos autos, especialmente no laudo médico pericial (fls. 80/81),
e no art. 86, caput, da sobredita Lei federal 8.213/91, o qual preceitua:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com efeito, o laudo médico pericial (fls. 80/81), ao responder os quesitos
apresentados (fls. 54, 63, 67 e 68) é conclusivo no sentido de afirmar ser
o Apelante portador de sequela em mão direita por esmagamento por
máquina injetora, adquirida em 24/07/2006, em virtude de acidente de
trabalho; que não há possibilidade de recuperação da capacidade
laborativa em razão do decurso do tempo e da submissão a tratamento
especializado; que não é moléstia total, pois permite a realização de
atividades intelectuais (todas) e outras que não necessitem do uso total
da mão direita. Trata-se, de incapacidade parcial e permanente.
Nessa linha, mostra-se adequada ao caso em análise, a concessão do
auxílio acidente, pois este é o benefício devido ao trabalhador que sofre
um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.
Dessa forma, pelas razões alinhavadas, entendo que a sentença
guerreada deve ser mantida quanto a este ponto.
 Por fim, entendo não assistir razão quanto ao pleito para modificação do
termo a quo de concessão do benefício da data em que cessou o auxílio
doença (31.01.2008), para a data do requerimento administrativo do
benefício, sob o argumento de observância ao entendimento do STJ. Isso
porque, nos termos gizados pelo art. 86, § 2º, da Lei Federal 8.213/91
resta assentado que:
Art. 86. Omissis
(...)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.
(...) (g.n.).

Desarte, inobstante o entendimento jurisprudencial suscitado pelo Apelante,
a sufragar seu entendimento, não existe nos autos cópia/comprovante
da apresentação de qualquer requerimento administrativo pleiteando a
concessão do auxílio acidente. A comunicação de decisão apresentada
(fl. 16) trata do pedido de prorrogação de auxílio doença. Nesse toar, e
considerando que o Apelante esteve amparado pelo benefício do auxílio
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doença até o dia 30.01.2008, a fixação do termo a quo na data em que
cessou o referido auxílio (31.01.2008) é medida legal e justa.
Por oportuno, firmando o entendimento ora esposado, colaciono julgado
elucidativo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA Nº 44/STJ.
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER
DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC E DA
RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.º 7/STJ, por não se tratar de
reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos
autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada,
estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do
auxílio-acidente com base no art. 86, § 4º, da Lei n.º 8.213/91 - deficiência
auditiva, nexo causal e a redução da capacidade laborativa -, não se
pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao
argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo
previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior,
resultou na edição da Súmula n.º 44/STJ, segundo a qual "A definição, em
ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a
concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida
na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado
exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo
Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados
na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário
postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.º 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara
administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado
no dia seguinte ao da cessação daquele benefício, ou, havendo
requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento
não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido
de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve
corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita.
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08, de 07/
08/2008.
(REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado
em 26/8/2009, DJe 05/11/2009).

Dito isso, nos termos gizados pelo artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil, conheço do recurso de Apelação Cível, mas nego-lhe seguimento,
ante a sua manifesta improcedência, para manter inalterada a sentença
do Juízo de 1º Grau.
Custas ex lege, que ficam suspensas em face do benefício da assistência
judiciária gratuita deferida ao Apelante.
Publique-se.
Intime-se.
Rio Branco-Acre,  27 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Classe : Agravo de Instrumento n.º 0002339-74.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : Losango Promoções de Vendas Ltda
Advogada : Franciane Nogueira Monteiro (OAB: 3769/AC)
Advogada : Marcela Monteiro Nogueira (OAB: 3668/AC)
Agravado : Domingas Pinto Bader
Advogado : Maurício Hohenberger (OAB: 1387/AC)
Assunto : Espécies de Contratos

Decisão

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Losango Promoções de Vendas Ltda., em face de decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca
de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência débito,
interposta por Domingas Pinto Bader, deferiu o pedido liminar para
determinar que a parte ré, ora recorrente, excluísse o nome da demandante
dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento
da decisão.
A agravante aduz a presença dos pressupostos recursais de
admissibilidade, defendendo a redução da multa imposta pelo juízo a quo
por entender excessiva e prejudicial, bem como divorciada do princípio

da proporcionalidade.
Prossegue, alegando que a "decisão deixou de fixar um termo final de
incidência da multa aplicada" (fl. 5), a revelar insegurança jurídica e
imensuráveis prejuízos dela advindos.
Requer a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão
hostilizada ou para que seja minorado o valor da multa diária fixada.
Instruíram a exordial os documentos de fls. 11/30.
Do relatório é o necessário. Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, exigidos pelos artigos 524 e 525 do Código de Processo Civil.
Superada a análise das formalidades, passo ao exame do pedido efeito
ativo.
Refuta o agravante a decisão singular que fixou multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais) para o caso de descumprimento da tutela deferida, consistente
na exclusão da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes do
SERASA.
A  teor do disposto no artigo 527, II e III do Código de Processo Civil, para
a concessão de provimento liminar é necessária a análise conjugada da
relevância da fundamentação  (fumus boni juris), e o risco da decisão
hostilizada causar lesão grave ou de difícil reparação à parte ( periculum
in mora).
Analisando perfunctoriamente o contido nos autos, tenho que razão assiste
ao recorrente, pois a multa aplicada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
desatende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que não guarda
correlação com o valor da dívida que gerou a negativação indevida, esta
no montante de R$ 111,91 (cento e onze reais e noventa e um centavos).
Constatado que o valor da multa aplicada em relação à obrigação principal
é visivelmente excessivo, impõe-se seja minorada e limitada à R$ 30,00
(trinta reais), quantia essa que se harmoniza com o primado da
proporcionalidade, atende ao caráter coercitivo e intimidatório da medida
e ainda evita o enriquecimento ilícito da parte favorecida com a aplicação
das astreintes.
Cumpre registrar o sedimentado posicionamento jurisprudencial favorável
à redução do valor das astreintes para guardar conformidade com o
princípio da proporcionalidade. Neste sentido, cito os seguintes
precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO
DE PISO NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO NÃO
TRATA DE MATÉRIA DE MÉRITO DA CAUSA, APENAS DAS ASTREINTES.
DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em situações excepcionais, como no presente
caso, a jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária
cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto
para se evitar o enriquecimento ilícito.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 237196
/ MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 18/6/2013).

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASTREINTES.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "É inviável, na instância especial, revisar o valor das astreintes fixadas
pelas instâncias ordinárias, salvo nos casos em que este se mostrar
ínfimo ou exorbitante" (AgRg no AREsp 128.990/GO, Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 7/12/12).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu excessivo o valor das
astreintes, que totalizava R$ 1.184.100,00 (um milhão, cento e oitenta e
quatro mil e cem reais), reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sob o fundamento de que este atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, haja vista que o montante do débito principal é de
R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).
3. Diante da razoabilidade do montante final fixado para as astreintes,
não resta caracterizada nenhuma irrisoriedade capaz de afastar a
aplicação da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido" (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 42278
/ GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 4/6/2013).

"PROCESSO CIVIL. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. JUNTADA. REQUISITOS.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO NA VIGÊNCIA DO ART. 603,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO
PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DO ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. (...) 5. A
natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não
admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza
ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar
o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua
obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar
este pela inadimplência daquele.
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6. Admite-se a redução das astreintes pela via do recurso especial sempre
que fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa. 7. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido" (STJ, 3ª Turma, REsp 1354913 / TO,
Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJE 31/5/2013).

Ainda, verifica-se a necessidade de impor limitação temporal às astreintes,
evitando-se, na prática, o enriquecimento sem causa do agravado.
Assim considerado, limito a incidência da multa arbitrada ao prazo de 30
(trinta) dias, consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça.
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:
"CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR
NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA EM LITÍGIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC. MULTA. LIMITAÇÃO.
30 DIAS.
(...)
3. As astreintes devem incidir diariamente, ainda que os descontos em
folha sejam realizados de forma mensal, contudo devem ser limitadas
quanto à periodicidade a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da majoração na
hipótese de recalcitrância do devedor. 4. Agravo parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento nº 0000732-60.2012.8.01.0000, Câmara Cível do
TJAC, Rel. Roberto Barros, unânime, DJe 04.06.2012) - grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES.
PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. 30 DIAS. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. PARCELAS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem
da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa". (4ª
Turma, REsp 947466/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 13.10.2009)
II. "Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil
permite que o magistrado altere o valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta
Corte." (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
05.08.2009) III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1143766/SP,
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 02.12.2010,
DJe 10.12.2010)" 2. Adequada a redução das parcelas calcada na fixação
da capitalização de juros em período anual - à falta de comprovação da
contratação do encargo em periodicidade mensal. 3. Agravo de Instrumento
improvido. (Agravo de Instrumento nº 0001835-39.2011.8.01.0000, Câmara
Cível do TJAC, Rel. Eva Evangelista de Araújo Souza, DJ 01.11.2011,
unânime, DJe 25.11.2011) - grifo nosso.
Diante disso, com fundamento no art. 527, III, do CPC e sem prejuízo de
reapreciação da matéria no julgamento definitivo, DEFIRO o pedido de
efeito suspensivo para minorar a multa diária aplicada, fixando-a em R$
30,00 (trinta reais), limitada a sua periodicidade a 30 (trinta) dias, a contar
do prazo fixado na decisão a quo.
Comunique-se o Juízo recorrido do teor desta decisão, solicitando-lhe
que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 10
(dez) dias (art. 527, IV, CPC.).
Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo de dez
dias (CPC, art. 527, V).
Dispensada a manifestação do órgão ministerial nesta instância, porquanto
o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses legais.
Intimem-se.
Rio Branco-Acre,  27 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Classe : Apelação n.º 0701754-12.2012.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relator(a) : Desª. Regina Ferrari
Revisor(a) : Des. Samoel Evangelista
Apelantes : Maria das Graças Nascimento da Silva e outros
Advogado : JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (OAB: 2565/AC)
Apelado : Estado do Acre
Procurador : Leonardo Silva Cesário Rosa
Assunto : Defeito, Nulidade Ou Anulação

Decisão Monocrática

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação manejado por MARIA DAS GRAÇAS
NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS contra o ESTADO DO ACRE,
ambicionando cassar ou reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, que julgou
improcedente o pedido de anulação de acordo administrativo celebrado
entre as partes.
Numa concisa síntese da petição inicial, esclarecem os recorrentes que
são servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre e, nessa condição,
tiveram judicialmente reconhecido o direito à reposição salarial no
percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por
cento) referente à implantação do Plano Real em março de 1994.
Diante desse contexto, afirmam que o Tribunal de Justiça ofereceu
proposta de pagamento antecipado dos crédi tos aos servidores
beneficiados com a decisão judicial, mediante a renúncia de parte dos
valores devidos, assim como dos juros e correção monetária.
Alguns dos servidores públicos - dentre eles os recorrentes - aceitaram
os termos do acordo administrativo e receberam os valores ajustados
antecipadamente, tal como ajustado com a Fazenda Pública estadual.
Sucede que, agora, os recorrentes entendem que o acordo administrativo
deve ser anulado pelo fato de estar viciada a declaração de vontade, em
virtude da coação praticada pelo ente público. Nesse sentido, asseveram
que só aceitaram a proposta de acordo porque haviam contraído inúmeras
dívidas, dentre elas empréstimos consignados em folha de pagamento.
Em primeira instância, o pedido de anulação foi indeferido, ao fundamento
de que o negócio jurídico aventado entre o Poder Judiciário e seus
servidores preenche todos os requisitos de validade, especialmente a
autonomia de vontade das partes.
Inconformados com pronunciamento judicial desfavorável, os recorrentes
suscitam, primeiro, que o juízo a quo desrespeitou o contraditório e ampla
defesa, à medida que julgou a causa sem facultar às partes oportunidade
de produzir provas que comprovassem o vício de consentimento no
momento da celebração do negócio jurídico.
Sob outro prisma, reputa nula a sentença recorrida por falta de
fundamentação, porque replica em seus fundamentos as mesmas razões
constantes em outros julgados do juízo a quo que resolveram questão
jurídica idêntica a dos autos.
No mérito, consideram que o acordo administrativo ofende a boa-fé, a
moralidade, a razoabilidade e outros princípios regentes da Administração
Pública, haja vista que os servidores foram coagidos moralmente a
renunciar partes dos créditos a que tinham direito caso pretendessem
receber os valores devidos.
Intimado, o Estado do Acre apresentou contrarrazões às fls. 235/240,
oportunidade em que rechaça qualquer nulidade da sentença, bem como
qualquer vício do negócio jurídico entabulado pelas partes.
Eis o relatório. DECIDO.
Neste recurso de apelação, MARIA DAS  GRAÇAS NASCIMENTO DA
SILVA E OUTROS pretendem anular ou reformar sentença que julgou
improcedente pedido formulado em ação anulatória de negócio jurídico
ajuizada contra o ESTADO DO ACRE, justificando que o juízo a quo violou
o contraditório e a ampla defesa, bem assim ignorou o vício que macula a
manifestação volitiva dos servidores públicos.
Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo
qual recebo a apelação em ambos os efeitos e passo ao julgamento.
De início, não padece de nulidade a sentença que se apoia nos mesmo
fundamentos jurídicos adotados para dirimir, em outras oportunidades,
controvérsia semelhante. As demandas repetitivas, típicas da sociedade
de massa em que vivemos, não só permitem como exigem do magistrado
a adoção de medidas que densificam os princípios da economia processual
e celeridade. Pensar de modo diverso implicaria impor ao julgador o
contraproducente dever de "reinventar a roda" a cada julgado.
Ademais, valer-se o magistrado de fundamentação jurídica já utilizada em
casos idênticos para decidir de modo diverso do pretendido pela parte,
não importa em ausência de fundamentação, violadora do art. 93, IX da
Constituição Federal, na linha dos precedentes abaixo colacionados:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DA
DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO. DECADÊNCIA.  PRAZO QUINQUENAL.
RECONHECIMENTO. 1 - PRELIMINARES 1.1 - NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Afasta a arguição, vez que
fundamentação contrária aos interesses da parte, ou com base em
argumentos que não são os seus, não se confunde com ausência de
fundamentação.  No caso, o Juiz sentenc iante deixou claro seu
posicionamento a respeito da legislação transcrita na Certidão de Dívida
Ativa, da TR, que no seu entender foi utilizada como juros, da SELIC, que,
no seu fundamento, encontra previsão legal que apontou. Portanto, resta
suficiente a fundamentação, inexistente a pecha de nulidade, que se
afasta. (...) 3 - Negado provimento à remessa oficial e à apelação do
INSS, provida a apelação do Condomínio Ágata, invertidos os ônus da
sucumbência - os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da
causa (R$ 52.149,10, em 31.07.1998). (Apelação Cível nº
2000.01.00.011226-9/MT, 5ª Turma Suplementar do TRF da 1ª Região,
Rel. Grigório Carlos dos Santos. j. 29.01.2013, unânime, DJ 08.02.2013).

ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. AERONÁUTICA. PROMOÇÃO EX-
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COMBATENTE. ZONA DE GUERRA. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA: INOCORRÊNCIA. 1.
Estando a sentença suficientemente fundamentada, não há falar em
nulidade. O magistrado não está obrigado a responder todas as questões
postas pela parte para firmar seu convencimento. 2. Limitando-se a
apelação em pedir a nulidade da sentença por falta de fundamentação, e
tendo o juízo de primeiro grau demonstrado convenientemente as razões
de fato e de direito pelas quais julgou improcedente o pedido e condenou
as partes autoras em litigância de má-fé, ainda que em sentença singela,
cumprindo os requisitos constitucionais da fundamentação das decisões
judiciais, forçoso negar-lhe provimento. 3. Apelação não provida.
(Apelação Cível nº 0032505-11.2002.4.01.0000/PA, 1ª Turma do TRF da
1ª Região, Rel. Carlos Olavo. j. 14.10.2009, e-DJF1 25.05.2010, p. 086).
Também inexiste qualquer cerceamento de defesa capaz de retirar o
substrato de validade da sentença, afinal, sendo o julgador o destinatário
da prova, a ele cabe decidir sobre os elementos necessário à formação
do próprio convencimento.
No caso vertente, os recorrentes não demonstram como efetivamente a
produção de prova testemunhal poderia alterar as conclusões da sentença,
mormente porque os documentos acostados aos autos elucidam com
suficiência os contornos do negócio jurídico impugnado.
Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito propriamente dito
do recurso, adiantando desde logo que a sentença combatida dirimiu
acertadamente a lide e merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Para ser considerado válido, o negócio jurídico deve apresentar agente
capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável, e forma
prescrita, ou não defesa em lei. Além desses requisitos, a livre manifestação
de vontade é elemento primordial do ato jurídico, que encampa, em última
análise, o princípio da autonomia da vontade.
Se a declaração volitiva não guardar estrita sintonia com o querer íntimo
do agente, ou seja, se não existir consonância entre o elemento anímico
interno deste e o conteúdo da vontade emitida, o vício de consentimento
sujeitará o negócio jurídico à invalidação.
O Código Civil elenca os vícios de consentimento que afetam o plano de
validade do negócio e, dentre eles, aponta a coação (art. 151 e seguintes)
como defeito que, em resumo, pode ser conceituado como a influência
constrangedora e coercitiva atual exercida sobre o agente no intuito de
obrigá-lo injustamente a concordar com o negócio contrário a sua vontade.
Desse conceito pode ser extraída a conclusão de que, para que seja
reconhecida a coação, é preciso que a) ela seja a causa determinante do
negócio jurídico, isto é, que este negócio não seria realizado se não
tivesse ocorrido o elemento coator; b) o temor seja considerável, devendo
incutir no coagido um sentimento de medo, justificado e grave, ainda que
temor patrimonial; e c) o temor diga respeito a dano iminente.
No entanto, como qualquer outra mácula na declaração de vontade, a
coação constitui exceção e por conta disso deve ser cabalmente
demonstrada para que se proceda à anulação do negócio jurídico. Caso
contrário, presume-se a validade do negócio jurídico em virtude da
presunção de boa-fé dos contratantes.
Nesse sentido, já decidiram os Tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA. SUICÍDIO NO PRAZO DE DOIS ANOS DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA
APÓLICE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ART. 798 DO CC/2002.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO.
NECESSIDADE DE PROVA DA PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTE. AFASTADA
A PREMEDITAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A interpretação do art. 798, do Código Civil de 2002, deve realizar-se de
modo a compatibilizar o seu ditame ao disposto nos arts. 113 e 422 do
mesmo diploma legal, que evidenciam a boa-fé como um dos princípios
norteadores da nova codificação civil.
2. Nessa linha, o fato de o suicídio ter ocorrido no período inicial de dois
anos de vigência do contrato de seguro, por si só, não autoriza a
companhia seguradora a eximir-se do dever de indenizar, sendo
necessária a comprovação inequívoca da premeditação por parte do
segurado, ônus que cabe à seguradora, conforme as Súmulas 105/STF
e 61/STJ expressam em relação ao suicídio ocorrido durante o período de
carência.
3. "O artigo 798 do Código Civil de 2002, não alterou o entendimento de
que a prova da premeditação do suicídio é necessária para afastar o
direito à indenização securitária." (AgRg no Ag 1.244.022/RS, de minha
relatoria, julgamento realizado em 13.4.2011 e REsp 1077342/MG, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 03/09/2010).
4. No caso, o Tribunal de origem expressamente consignou que os
elementos de convicção dos autos evidenciam que o suicídio não foi
premeditado. Entender-se de forma diversa demandaria necessária
incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, com o consequente
reexame de provas, conduta vedada em sede de recurso especial, ante
o óbice previsto na Súmula 7/STJ, consoante afirmado na decisão ora
agravada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 42.273/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 25/10/2011)

AGRAVO RETIDO - CONTRADITA - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE
DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ONUS DA PROVA -
Ausente a prova dos fatos que ensejaram a contradita a decisão de
primeiro grau deve ser mantida e os recursos de Agravo Retido conhecidos
e não providos. O ordenamento jurídico, como forma de imprimir segurança
dos negócios jurídicos, e esta presunção gera o princípio da conservação
do negócio jurídico. Ausente prova que permita concluir pela existência
de qualquer vício, não há como anular o negócio jurídico. Agravo retido e
apelação não providos. (TJMG - AC 1.0701.04.088697-3/003 - 10ª C.Cív.
- Rel. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade - DJe 18.09.2009)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA.
ALUGUERES. LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. 1.
Havendo ocupação do imóvel pela locatária, deve esta arcar com o
pagamento dos alugueres atrasados, ainda mais quando existe contrato
de locação em vigor, tendo em vista a prevalência do princípio da boa-fé
nos negócios jurídicos. 2. Conforme estabelece o art. 113 do Código Civil,
"os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração". 3. Recurso desprovido. (Processo nº
2009.07.1.035813-8 (665201), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Mário-Zam
Belmiro. unânime, DJe 05.04.2013).
Dessa maneira, cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do
seu direito (art. 333, I, do CPC), sob pena de, na ausência de prova que
permita concluir pela existência de qualquer vício na declaração de vontade,
serem mantidos os efeitos produzidos pelo negócio jurídico.
Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria, consoantes os
julgados a seguir:
NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - A análise do negócio
jurídico no plano da validade, para ser admitida, deve ser sobejamente
demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico (coação, erro,
dolo, simulação ou fraude). Ausente prova da existência de qualquer
vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, mantém hígida
a contratação. (TJRO - Ap 0072510-39.2007.8.22.0014 - 2ª C.Cív. - Rel.
Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia - DJe 05.07.2010 - p. 72)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
DE VEÍCULOS MEDIANTE MANDATO. PLEITO DE INVALIDAÇÃO. MENÇÃO
A NEGÓCIO JURÍDICO ADJACENTE. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART.
333, INCISO I, DO CPC. 1. A menção do negócio jurídico adjacente não é
requisito de validade do instrumento de mandato. 2. Alegado vício de
consentimento como causa de nulidade do negócio jurídico, incumbe ao
autor comprová-lo, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC. 3. Apelação
improvida. (Processo nº 2009.01.1.076956-0 (636151), 4ª Turma Cível do
TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. unânime, DJe 28.11.2012).
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA - PEDIDO DE ANULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. 1) Não é nula a sentença
que, além de preencher os requisitos constantes no artigo 458, do Código
de Processo Civil, apresenta a fundamentação necessária ao deslinde
da controvérsia, conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.
2) Os defeitos dos negócios jurídicos, entre eles o estado de perigo, são
vícios que atingem o negócio jurídico na sua formação, na medida em que
atacam a liberdade de manifestação da vontade, sendo ônus do prejudicado
a prova da sua ocorrência. 3) Configura-se estado de perigo quando
alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família,
de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação
excessivamente onerosa. 4) Não comprovado nos autos o estado de
perigo, traduzindo-se a insurgência em mera insatisfação com o negócio
jurídico celebrado, não há razão para anulação do contrato. 5) Recurso
desprovido. (Apelação nº 0016723-87.2010.8.03.0001 (26090), Câmara
Única do TJAP, Rel. Agostino Silvério. unânime, DJe 06.07.2012).
AÇÃO ANULATÓRIA - REGISTRO IMOBILIÁRIO -ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - DOLO - NÃO COMPROVAÇÃO - VALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. Ausente
a comprovação da existência de vício de consentimento, não há falar-se
em anulação do negócio jurídico, em observância aos princípios da
conservação do negócio jurídico e da segurança jurídica. (TJMG - Ap
1.0024.07.589118-4/001 - 12ª C. Cível - Rel. Des. Alvimar de Ávila - Dje
19.01.2009)
Revendo a prova dos autos, não é possível perceber qualquer vício na
declaração de vontade emitida pelos autores. Pelo contrário, com o nítido
intuito de receber seu crédito sem a necessidade de figurar na penosa
lista de precatórios, optaram os recorrentes em aderir ao acordo proposto
pelo Estado do Acre.
Ao reivindicarem a anulação do acordo administrativo, são os próprios
recorrentes que ofendem o princípio da boa-fé, à medida que adotam
comportamento contraditório ao anteriormente praticado, frustrando a
confiança depositada pela outra parte no negócio jurídico (venire contra
factum proprium).
No julgamento de casos análogos, este Tribunal de Justiça firmou o mesmo
entendimento acima exposto, no sentido de que inexiste qualquer defeito
no acordo celebrado entre o Estado do Acre e os servidores públicos do
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Poder Judiciário. A título ilustrativo, cite-se o seguinte precedente, in verbis:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
PRELIMINAR. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
REPOSIÇÃO SALARIAL DE 11,98%. RENÚNCIA PARCIAL. ACORDO
EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO:
COAÇÃO E LESÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste conexão e continência entre o presente feito e o processo de
execução nº 0005193- 29.1999.8.01.0001, pois o primeiro destinado à
anulação de acordo extrajudicial firmado entre a Apelante e o Apelado,
enquanto o segundo, atém-se à execução dos créditos provenientes de
ação judicial autônoma referente à cobrança de diferença salarial.
2. Não há falar em ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da
impessoalidade, da moralidade, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade, quando objetivando a parte evitar a espera na lista de
precatórios, adere de forma livre e consciente aos termos da proposta
apresentada pela administração pública para o recebimento de seu crédito.
4. A legislação material adotou o critério concreto para aferir a presença
da coação, não considerando critérios genéricos e abstratos para tanto.
5. Na espécie em exame, a suposta coação exercida sobre mulher adulta,
esclarecida, servidora deste Poder, decerto sabedora que a administração
Apelada não poderia obrigá-la a aceitar o acordo em exame, não resultando
configurada a alegada hipótese de coação.
6. De igual modo, elidida a hipótese de lesão de vez que, não demonstrado
a premente necessidade ou a inexperiência da Autora/ Apelante, no
momento do acordo, que aceitou livre e conscientemente em receber
seus créditos de forma parcial para evitar a espera na lista de precatórios.
7. Recurso improvido. (TJAC, Primeira Câmara Cível, Apelação n.º 0028518-
13.2011.8.01.0001, Relatora Desª. Eva Evangelista, j. 09 de abril de 2013,
Acórdão n.º 14.149, unânime)

Com isso, concluo que não há qualquer mácula na declaração volitiva
expressada pelos recorrentes suficientemente apta a anular o acordo
administrativo celebrado com o Estado do Acre para recebimento antecipado
dos créditos oriundos de reposição salarial.
Com estes fundamentos, e tendo em vista o teor do art. 557 do CPC, nego
provimento ao recurso.
Custas pelos apelantes, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da
gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição.
Intimem-se.
Rio Branco-Acre,  22 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 300
Classe : Agravo Regimental n.º 0001317-78.2013.8.01.0000/

50000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : Banco Santander Brasil S/A
Advogada : Marina Belandi Scheffer (OAB: 3232/AC)
Advogado : Celso Marcon (OAB: 303A/RR)
Agravado : Waldir Ferreira do Nascimento
Advogada : Daniela P. Del Corso (OAB: 2491/AC)
Advogado : Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC)
Assunto : Contratos Bancários

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO ORIGINÁRIO.
REITERAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES DE QUESITO A QUAL NÃO FOI
SUCUMBENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental deve atacar especificamente as razões lançadas
na decisão monocrática recorrida, apontando os fundamentos fáticos e
jurídicos do inconformismo quanto à decisão hostilizada.
2. Agravo Regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental n.
0001317-78.2013.8.01.0000/50000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, à unanimidade, não conhecer o recurso,  nos termos do
voto da relatora e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 301
Classe : Agravo Regimental n.º 0024602-68.2011.8.01.0001/

50000
Foro de Origem : Rio Branco

Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : Banco do Brasil Agencia 2359-0
Advogado : Gustavo Amato Pissini (OAB: 3438/AC)
Advogada : Marina Belandi Scheffer (OAB: 3232/AC)
Advogado : Alex Alves da Silva (OAB: 3959/AC)
Agravado : Adriano Silva de Almeida
Advogado : Kemmil de Melo Coelho (OAB: 2551/AC)
Advogado : Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC)
Assunto : Contratos Bancários

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AFERIÇÃO
POR CÁLCULO ARITMÉTICO. INVIABILIDADE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aferição da periodicidade da capitalização de juros por cálculo
aritmético, inviabiliza a sua perceptividade de plano, emanando a
necessidade de conhecimento técnico ao consumidor leigo,
comprometendo a clareza e transparência do contrato, bem como a
igualdade real entre os mutuários.
2. Não obstante a nova tendência jurisprudencial em reconhecer a
pactuação expressa da capitalização mensal de juros quando a taxa
anual ultrapassar o duodécuplo da taxa remuneratória mensal, sendo o
consumidor contratante a parte mais fraca e vulnerável na relação de
consumo, a pactuação da capitalização mensal de juros deverá achar-se
expressamente previsível no contrato.
3. A teor das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, a comissão de
permanência é lícita, contudo, não pode ser cumulada com juros
remuneratórios, correção monetária e demais encargos da mora.
4. Agravo Regimental não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental n.
0024602-68.2011.8.01.0001/50000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, à unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto
da relatora e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 302
Classe : Agravo Regimental n.º 0022646-17.2011.8.01.0001/
50000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Gustavo Amato Pissini (OAB: 3438/AC)
Advogada : Marina Belandi Scheffer (OAB: 3232/AC)
Advogado : Alex Alves da Silva (OAB: 3959/AC)
Agravado : Fabiana Paula Almeida Martins
Advogada : Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC)
Assunto : Contratos Bancários

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O Agravo Regimental deve ter similaridade com os termos da decisão
agravada, devendo a parte recorrente combater fundamentadamente os
pontos aos quais fora sucumbente.  2. Impugnando o recorrente quesitos
alheios à decisão monocrática guerreada, verifica-se a ausência de
regularidade formal, o que implica o seu não conhecimento por ser
manifestadamente inadmissível.
3. Agravo regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental n.
0022646-17.2011.8.01.0001/50000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, à unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do
voto da relatora e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************

Acórdão n.º : 303
Classe : Embargos de Declaração n.º 0002038-

30.2013.8.01.0000/50000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Embargante : S. de F. G. M.



15Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.

ANO XX Nº 4.987DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Advogado : Rafael T. Sousa (OAB: 128778/RJ)
Embargado : M. M. F.
Advogado : Augusto Cesar Macedo Marques (OAB: 3733/AC)
Assunto : Casamento

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há omissão ou contradição a ser sanada, quando abordados de
forma clara e precisa os pontos necessários para solução a que se
chegou no provimento impugnado, sendo enfrentadas as questões à luz
do entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça e Superior Tribunal
de Justiça.
2. Assentado expressamente que o pleito de assistência judiciária gratuita
formulado no próprio recurso constitui erro grosseiro, consoante disposto
no art. 6º da Lei nº 1.060/50, de modo que eventual concessão da benesse
legal formulado em tempo e modo adequados não tem efeitos retroativos,
tornado-se imprescindível o recolhimento do preparo para elidir a  deserção
do recurso.
3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0002038-30.2013.8.01.0000/50000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os Declaratórios, nos termos do
voto da relatora e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 304
Classe : Agravo Regimental n.º 0003777-69.2012.8.01.0001/

50000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : A. M. L. de O.
Advogado : Floriano Edmundo Poersch (OAB: 654/AC)
Advogado : Thiago Vinicius Gwozdz Poersch (OAB: 3172/AC)
Advogado : Justtine Vieira Franco (OAB: 3641/AC)
Agravado : L. C. de O.
Advogado : Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC)
Advogada : Daniela P. Del Corso (OAB: 2491/AC)
Assunto : Arrolamento de Bens

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS.
PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA À ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADA
A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
CONDENATÓRIO NA DECISÃO A QUO. APLICAÇÃO DO ART. 20, §4º DO
CPC. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS ARBITRADAS
PELO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE SE MOSTRAM EXACERBADAS PARA
REMUNERAR A ATIVIDADE DO CAUSÍDICO DA APELADA. MINORAÇÃO
DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nas demandas de natureza cautelar, com ausência de conteúdo
condenatório, devem ter honorários advocatícios fixados à luz do princípio
da equidade (art. 20,§4º do CPC), sopesados os critérios das alíneas "a",
"b" e "c" do art. 20,§3º do CPC.
2.  Verba honorária reduzida e fixada de modo a não provocar
enriquecimento desproporcional e tampouco aviltar a atividade advocatícia.
Precedentes do STJ.
3.  Agravo Regimental que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental n.
0003777-69.2012.8.01.0001/50000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, à unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto
da relatora e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 305
Classe : Conflito de Competência n.º 0001139-32.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Suscitante : Juizo de Direito da 2.ª Vara de Familia da Comarca de Rio

Branco - Acre
Suscitado : Juízo de Direito da 1.ª Vara de Família da Comarca de Rio

Branco - Acre
Assunto : Competência

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. JUÍZES DA
MESMA COMARCA. PREVENÇÃO. ART. 106, CPC. POSICIONAMENTO
DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. DESPACHO ORDENATÓRIO DE
CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES. CONFLITO IMPROVIDO.
1. Sendo as ações conexas distribuídas perante a mesma competência
territorial, considera-se prevento o juiz que despachou em primeiro lugar.
Inteligência do art. 106 do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça,
o despacho que define a prevenção corresponde ao pronunciamento
judicial positivo que ordena a citação.
3. Conflito de competência improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
0001139-32.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à
unanimidade,julgar improcedente o conflito, nos termos do voto da relatora
e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 306
Classe : Conflito de Competência n.º 0000982-59.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Suscitante : Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Rio

Branco
Suscitado : Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio

Branco Acre
Assunto : Defeito, Nulidade Ou Anulação

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO CÍVEL E DE FAMÍLIA
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. AUTORA INCAPAZ . LIDE BASEADA
EM QUESTÕES CONTRATUAIS. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE.
1. Não se tratando de questão relativa ao estado da pessoa, mas sim de
matéria patrimonial (natureza contratual), competente é o juízo cível.
2. Conflito de Competência Procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
0000982-59.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores
do Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à
unanimidade, julgar procedente o Conflito, nos termos do voto da relatora
e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

*****************************************************************************************

Acórdão n.º : 307
Classe : Agravo de Instrumento n.º 0000725-34.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Desª. Regina Ferrari
Agravante : Banco Pine S/A
Advogado : ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB:

3102/AC)
Advogado : Eduardo Dutra (OAB: 155456/SP)
Advogado : Danilo Lacerda de Souza Ferreira (OAB: 272633/SP)
Advogado : Igor Pereira Torres (OAB: 278781/SP)
Advogado : Carlos Eduardo Coimbra Donegatti (OAB: 290089/SP)
Agravado : Mauricelio Gomes de Freitas
Advogado : Lauro Fontes da Silva Neto (OAB: 2786/AC)
Assunto : Citação

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CITAÇÃO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). DEFEITO SUSCITADO E
JULGADO NA DEMANDA PRINCIPAL. RECURSO IMPROCEDENTE.
1. Reconhecida a validade da citação no processo principal, inviável o
manejo de ação declaratória de nulidade de citação (querela nullitatis)
com a pretensão de rediscutir a matéria já debatida sob o manto da coisa
julgada.
2. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
0000725-34.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à
unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto da relatora e das
notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 26 de agosto de 2013.

***************************************************************************************
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Classe : Apelação nº 0026414-82.2010.8.01.0001
Origem : Rio Branco
Órgão : Segunda Câmara Cível
Relatora : Waldirene Cordeiro
Apelante : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A
Advogado : Florindo Silvestre Poersch (OAB: 800/AC)
Advogado : Alvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 3592/AC)
Advogado : João Luiz Cunha dos Santos (OAB: 265931/SP)
Apelado : ANTONIO JOSÉ MARTINS TELES
Advogado : Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC)
Advogado : Jéssica Feitosa Ferreira (OAB: 16820/PB)
Advogada : Jeanne de Souza Santiago (OAB: 3089/AC)
Objeto : Seguro

DECISÃO MONOCRÁTICA

A Ex.ma. Sra. Desembargadora Waldirene Cordeiro (Relatora). Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face da decisão proferida pelo r.
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco - Acre (fls. 81/
88), que no bojo da Ação Ordinária de Cobrança  de Seguro Obrigatório -
DPVAT, proposta por Antônio José Martins Teles, julgou procedente os
pedidos, como se afere do decisum vergastado:
“[...] Em face do exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para
condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde
o dia 31.5.2007 e com incidência de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do artigo 406, do novo Código Civil, combinado
com o artigo 161, § 1º, do CTN, a partir da citação de fls. 28 (18.11.2010).
Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, com esteio no
artigo 20, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, ante a baixa complexidade da demanda, com os acréscimos
legais supramencionados.
Após o trânsito em julgado, a parte ré fica intimada a efetuar o pagamento
do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante devido
sofrer acréscimo de multa no percentual de dez por cento (CPC. art. 475-
J).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Rio Branco-(AC), 13 de julho de 2012.
Thaís Queiroz B. de Oliveira A. Khalil
Juíza de Direito”

Inconformada, manejou a Apelante o presente recurso (fls. 90/100),
requerendo a reforma da r. sentença da instância singela, ante seu
descompasso com as normas legais.
Em suas razões recursais, a Apelante afirma só poder efetivar o
pagamento pleiteado pelo ora Apelado, de forma proporcional à extensão
e grau das lesões sofridas, a teor do disposto na Súmula 474 do STJ,
asseverando que após a Lei Federal nº 11.482/2007, que alterou a Lei
Federal nº 6.194/1974, estabeleceu-se que as indenizações nos casos
de invalidez, serão pagas até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
e, portanto, na exata proporção e extensão das lesões, in casu, 25%
(vinte e cinco por cento), o que daria R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e
três reais e setenta e cinco centavos).
Alega que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da
ação e não da data em que passou a vigorar a Lei Federal 11.482/07, eis
que acaso assim seja, esta correção ocorrerá até antes do próprio sinistro.
Pede pelo conhecimento e provimento do apelo.
O Juízo a quo recebeu a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo,
sendo determinada a intimação do Apelado para apresentar suas
contrarrazões (fl. 105).
Em contrarrazões (fls. 108/112), o Apelado requesta pela manutenção da
sentença a quo, sob o argumenta de que o Laudo do IML descreve que a
lesão no Apelado, o impossibilita de seus afazeres diários, eis que
caracterizada pela perda ou inutilização de membro que compromete
definitivamente a funcionalidade da respectiva estrutura, bem com declara
que a referida invalidez é decorrente do acidente de trânsito do qual a
mesma foi vítima. Assevera que não há que se falar em quantificação da
lesão, pois o acidente ocorreu sob a égide da Lei 11.482/2007, que arbitrou
valores fixos a serem pagos nos casos de invalidez permanente. Ressalta,
por fim, que a correção monetária, por ser apenas atualização da moeda,
deve incidir desde a publicação da Lei Federal nº 11.482/2007.
Ao após, foram estes autos encaminhados para esta Corte, sendo os
mesmos recebidos e, distribuídos ao Desembargador Roberto Barros.
Houve nova distribuição, sendo esta relatora sorteada para apreciar e
julgar o feito (fl. 119).
Ausente interesse público a justificar a intervenção ministerial nesta
instância, a teor do art. 82, do Código de Processo Civil c/c art. 172, § 1º,
do RITJ.
É o relatório.

Decido.
Ab initio, conheço o Recurso de Apelação (fls. 90/100), eis que
preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
para tanto, razão pela qual passo ao exame de mérito propriamente dito.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório, em virtude de
acidente causado por veículo automotor, que gerou perda de mobilidade
do tornozelo esquerdo (fls. 18/18-v).
No caso em exame, o acidente ocorreu no dia 07/12/2008, sob a vigência
da Lei 11.482/2007, que estabeleceu valores fixos a serem ressarcidos
para os casos de invalidez permanente, desconsiderando, a priori, a
necessidade de apuração do grau de lesão sofrida.
A medida provisória 451/2008, atualmente convertida na Lei 11.945/2009,
introduziu a graduação da invalidez como requisito indispensável ao
pagamento do seguro DPVAT, que deverá ser proporcional ao grau de
lesão apontada.
Observe-se que até então, vigorava o entendimento de que para os
casos de acidentes ocorridos antes da Lei Federal 11.945/2009, a
indenização do seguro obrigatório deveria ser fixada independentemente
do grau de invalidez, ou seja, aplicável a norma em vigor na data do
acidente, cujo valor a ser pago ao segurado é de até R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais). Ressalto que à época a norma vigente (Lei 11.482/
2007), não previa a necessidade de perícia para avaliar a extensão da
lesão.
O Superior Tribunal de Justiça, objetivando resolver a questão, editou a
Súmula 474, que assentou: A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
de invalidez.
Porém, em que pese a orientação sumular, entendo que há de se ponderar
que, a lei vigente à época do acidente (Lei Federal nº 11.482/2007), já
previa expressamente o pagamento indenizatório no valor de até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de invalidez
permanente.
Assim, pela lei vigente e sua literalidade, verifica-se que o assegurado
não possuía a garantia de recebimento integral da indenização, eis que
pela própria norma, há a possibilidade de proporcionalizar a verba
indenizatória ao grau de lesão sofrido.
Desta forma, considerando ainda, que ao tempo da prolação da sentença
ora guerreada (13/07/2012), a referida súmula já estava em vigor (DJe
19/06/2012), e em atenção ao exposto no laudo pericial fornecido pelo
Instituto Médico Legal (fls. 18/18-v), entendo ser razoável a redução da
quantia estabelecida na sentença, nos moldes da orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
O citado entendimento não é solitário, como se pode aferir dos julgados
abaixo:
CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS
ESPECIAIS ESTADUAIS. RESOLUÇÃO Nº 12 DO STJ. ACÓRDÃO
RECLAMADO EM CONFRONTO COM ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA
CORTE. SÚMULA N. 474/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU
DE LESÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou o seguinte entendimento: “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula n. 474/
STJ) .
2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados na
origem, à luz das provas produzidas nos correspondentes autos.
Todavia, a fixação no patamar máximo previsto não pode ser
fundamentado exclusivamente na circunstância de existir prova do acidente
e de ser permanente a invalidez parcial. É necessário observar a respectiva
proporcionalidade da indenização conforme preceitua o verbete 474 da
Súmula do STJ.
3. No caso concreto, o acórdão reclamado divergiu da jurisprudência
sumulada desta Corte, pois entendeu que a legislação vigente não permite
o pagamento da indenização proporcional à diminuição da capacidade do
segurado, e determinou o pagamento do seguro pelo valor máximo
(quarenta salários mínimos), sob o argumento de existir prova do acidente
e do dano permanente.
4. Ademais, esta Corte entende ser “válida a utilização de tabela para
redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em
situações de invalidez parcial” (REsp 1.101.572/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 16.11.2010).
5. Reclamação procedente.
(Rcl 10093/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 2ª Seção,
julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013);

Decisão monocrática:
...
5.- Com efeito, já previa o art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74 (com redação
dada pela Lei n. 8.441/92) que: “O instituto médico legal da jurisdição do
acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes
para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo
médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da
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tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas
restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da
classificação internacional das doenças.”
6.- Por sua vez, dispõe o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/74 (com redação
dada pela Lei n. 11.482/2007) que os danos pessoais cobertos pelo
seguro DPVAT alcançaria o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais), no caso de invalidez permanente.
7.- Conforme se infere da leitura conjugada dos dispositivos retro
transcritos, o legislador estabeleceu apenas o limite máximo do valor da
indenização por invalidez permanente, correspondente a 40 salários
mínimos, na legislação anterior, e até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), na redação atual, o que justifica a necessidade de que as lesões
sejam quantificadas pelo Instituto
Médico Legal competente, para que se possa apurar o grau de
incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das lesões
por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória.
8.- Não haveria razão para que as lesões fossem quantificadas pelo
Instituto Médico Legal se, em todos os casos, a indenização tivesse que
ser paga sempre de forma integral, independentemente do grau da
incapacidade.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ
PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO
SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
I.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não constando do
acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de
Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente
da pretendida pela parte recorrente.
II.- Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve
observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes.
III - A revisão do julgado no tocante ao preenchimento das condições
necessárias ao recebimento da indenização (se a invalidez seria
permanente ou parcial), demandaria reexame de provas, o que não se
admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula
desta Corte.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg no Ag 1.388.045/MT, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 5.5.11); E, ainda:
AgRg no AREsp 20.628/MT, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
24.11.11; AgRg no Ag 1.355.341/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 1.2.12;
REsp 914.455/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21.3.11;
REsp 1.101.572/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJe 16.11.10; Ag
1.330.382/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5.11.10; REsp
1.203.214/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.10.10; Ag 1.341.968/
MT, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS), DJe 25.10.10; Ag 1.165.994/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 5.3.10.
9.- Ademais, no julgamento do REsp 1.101.572/RS, Relatora a E. Minª.
NANCY ANDRIGHI, DJe 25.11.10, decidiu-se ser válida a utilização da
tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP
para redução proporcional da indenização a ser paga por força do seguro
obrigatório DPVAT, em situações de invalidez parcial. A questão foi
elucidada nos termos seguintes:
O recorrente argumenta que, ao estabelecer uma tabela contendo
diferentes limites de pagamento de indenizações nas hipóteses de invalidez
permanente total ou parcial, o Conselho Nacional de Seguros Privados
teria descumprido os limites da Lei, que não comportaria essa limitação.
Contudo, não se pode falar de violação da norma legal. O que o CNSP fez
foi apenas regular, dentro dos limites da Lei, os valores a serem pagos
para diferentes espécies de sinistros. Ora, se por um lado a norma
estabelece, de maneira fixa, que a indenização será paga em determinado
montante para a hipótese de morte (art. 3º, alínea “a”) e, por outro lado,
determina que o valor a ser pago para a invalidez permanente será até
esse montante (art. 3º, alínea “b”), não é razoável pensar que qualquer
incapacidade, ainda que parcial, dê lugar à indenização no patamar
máximo.
10.- Cumpre esclarecer que esse entendimento restou consolidado nos
termos da Súmula 474 deste Tribunal, do seguinte teor: “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez”, de modo que a matéria não
comporta mais discussão.
Brasília (DF), 1º de agosto de 2013.
(AREsp 347281. Relator Ministro SIDNEI BENETI. Data da Publicação: 08/
08/2013);

AREsp 308860. Relator Ministro MARCO BUZZI. Data da Publicação: 01/
08/2013. Julgado 17/07/2013.

No mesmo sentido, é o entendimento oriundo da 2ª Câmara Cível deste
Tribunal, bem como de outros Tribunais, que acompanhando entendimento

do STJ, em face da Súmula 474, a indenização por invalidez permanente
deve ser proporcional à lesão:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE.
PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE LESÕES SOFRIDAS. PONDERAÇÃO
DA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR. ACIDENTE OCORRIDO ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI 11.945/2009 E DA SÚMULA 474 DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI
11.482/2007. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que a lei 11.482/2007 prevê expressamente o pagamento
indenizatório no valor de até R$ 13.500,00 para os casos de invalidez
permanente, a partir do caso concreto (acidente ocorrido antes da Lei
11.945/2009 e da promulgação da Súmula 474 do STJ), deve o valor da
indenização ser reduzido, modulando-se os efeitos do enunciado sumular
em questão.
2. Para os casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei 11.482/2007,
a correção monetária tem como termo inicial a data em que passou a
vigorar o referido diploma legal. Precedentes do TJAC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJAC: Processo: APL 0016151-
25.2009.8.01.0001 AC 0016151-25.2009.8.01.0001. Relatora: Desª. Regina
Ferrari. Julgamento: 17/06/2013. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível.);

DIREITO CIVIL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA
INVALIDEZ. ACIDENTE ANTERIOR À MP 481/2008. SUMULA 474 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Com a edição da Súmula 474 pelo Superior
Tribunal de Justiça, restou consolidado o entendimento segundo o qual,
nos casos de invalidez parcial, o valor da indenização deve ser calculado
de acordo com o grau da invalidez. 2. Ainda que o acidente tenha ocorrido
em data anterior à MP 481/2008, prevalece o enunciado sumular - nessas
hipóteses, aplicar-se-á a Tabela elaborada pela CSNP para o cálculo do
montante indenizatório. (TJ-PE - AGR: 108201620128170000 PE 0016247-
91.2012.8.17.0000, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/
2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 226);

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474
DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 474 DO STJ.
Conforme a Súmula nº 474 do STJ, que passo a adotar, e independente
da data da ocorrência do sinistro, “a indenização do seguro DPVAT, em
caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau da invalidez” e deverá ser quantificada nos termos da tabela
respectiva. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA GRADUÇÃO DA
INVALIDEZ PERMANENTE. No caso dos autos não foi realizada a perícia...
(TJRS: Processo: AC 70050448091 RS. Relato: Gelson Rolim Stocker.
Julgamento: 31/10/2012. Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Publicação:
 Diário da Justiça do dia 07/11/2012).

Logo, tendo o Apelado apresentado “perda de mobilidade de um dos
tornozelos (esquerdo)”, com base na classificação constante na tabela
anexa à Lei Federal 11.945/2009, que prevê o percentual de 25% para a
perda da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, condeno a
seguradora a ressarcir o equivalente a 25% da verba indenizatória pelo
membro afetado.
Nesse comento, fixo como valor indenizatório a quantia de R$ 3.375,00
(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 25% de
R$ 13.500,00.
Em relação à incidência de correção monetária, para os casos de acidentes
ocorridos na vigência da Lei Federal 11.482/2007, a 2.ª Câmara Cível
desta Corte, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmou entendimento, instituindo como termo inicial para incidência de
correção monetária a data do evento danoso, conforme julgados do
Superior Tribunal de Justiça e decisões deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO A QUO. DATA DO ÓBITO DO
SEGURADO. SÚMULA N. 405/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 229/STJ. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. DATA DO ACIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É de três anos o prazo prescricional da ação de cobrança do seguro
obrigatório, contados, no caso, da data do óbito do segurado (Súmulas n.
405 e 278 do STJ).
2. O pedido de pagamento do seguro na via administrativa suspende o
prazo prescricional (Súmula n. 229/STJ).
3. No julgamento do recurso especial, é inviável alterar as conclusões do
Tribunal de origem em relação ao termo a quo do prazo prescricional, bem
como acerca da ocorrência da suspensão deste ante a existência de
pedido de pagamento na via administrativa (Súmula n. 7/STJ).
4. A correção monetária incide a partir da data do evento danoso.
Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n.
148.184/GO, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,4ª T., DJ 14/05/2013).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA



18 Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.
ANO XX Nº 4.987 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACIDENTE OCORRIDO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 8.441/92, QUE ALTEROU A REDAÇÃO
DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E 12 DA LEI 6.194/74. PAGAMENTO DE 50% DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO
ACIDENTE. JUROS E MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal,
para que se evite supressão de competência do egr. STF, não se admite
a apreciação, na via especial, de matéria Constitucional.
2. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não, é seguro com propósito eminentemente social, operando “como
que uma estipulação em favor de terceiro”. (SANTOS, Ricardo Bechara.
Direito de Seguro no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.
564)
3. “O aplicador da lei (notadamente o juiz na decisão dos casos de espécie)
terá de se valer de toda uma técnica, no plano do desenvolvimento jurídico,
ainda que transcendendo à lei (como observa Karl Larenz), porém
mantendo-se ‘nos limites das valorações fundamentais do  ordenamento
jurídico’ sem penetrar no âmbito do ‘arbítrio judicial’.” (PEREIRA, Caio Mário
da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v.1,
pp. 187 e 188)
4. A jurisprudência prevalente nesta Corte aplica os princípios contidos
na Lei 8.441/92, aos termos da Lei 6.194/74, sobretudo aos acidentes
ocorridos sob a vigência deste diploma legal.
5. A interpretação literal do artigo 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, alheia aos
demais dispositivos que o mesmo Diploma legal alberga, bem como ao
contexto histórico de sua criação e seu fim, conduz à inconcebível situação
em que seguro com caráter inequivocamente social possa conceder a
quem dele mais necessita apenas metade da indenização a que faz jus
aquele que sabe a identificação do veículo envolvido e que, por
conseguinte, pode mover ação em face do condutor e/ou do proprietário.
6. No seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso
e juros de mora a partir da citação.
7. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer que
os juros de mora devem incidir a partir da citação.
(REsp n. 875.876/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 10/5/2011, DJe 27/6/2011).

Apelações nºs.  0029409-34.2011.8.01.0000 e 0004885-
36.2012.8.01.0001, Relatora Desª Regina Ferrari. Julgadas: 08/08/2013.
Publicadas: 21/08/2013.

Dito isso, tendo por lastro o art. 557, §1º, do Código de Processo Civil, dou
provimento parcial ao recurso, para acolher a pretensão do Apelante no
que diz respeito à minoração da verba indenizatória, determinando, por
consequência, o pagamento à parte Apelada do valor de R$ 3.375,00
(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária
pelo INPC, pelo que reformo a decisão a quo neste ponto, no que toca ao
termo inicial de incidência da correção, a contar do evento danoso,
mantendo-se inalterada a sentença quanto ao juros de mora, que deve
permanecer a partir da citação.
Tendo havido sucumbência recíproca, o pagamento das custas e
honorários, estes  fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, (art. 20, § 3º, do CPC), devem ser divididos entre as partes,
observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, em relação ao Apelado.
Publique-se.
Intime-se.
Rio Branco - Acre, 27 de agosto de 2013.

CÂMARA CRIMINAL

Presidente em exercício: Desembargador Francisco Djalma
Secretário: Bel. Eduardo de Araújo Marques

Expediente do dia 28/08/2013

Classe : Mandado de Segurança n.º 0002348-36.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Sena Madureira
Órgão : Plantão Judiciário
Relator : Des. Adair Longuini
Impetrante : Ministério Público do Estado do Acre
Promotora : Patricia Paula dos Santos
Impetrado : Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sena

Madureira
Assunto : Tratamento Médico-hospitalar E/ou Fornecimento de

Medicamentos

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público
contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sena
Madureira que deferiu a prisão domiciliar ao flagranteado Edvan Pereira

de Souza, em substituição à prisão preventiva.
Na decisão impugnada, a autoridade dita coatora, embora tenha verificado
a presença dos requisitos para decretar a prisão preventiva e constatado
o fato de o acusado estar no cumprimento de execução penal, em regime
semiaberto, quando foi preso em flagrante delito, entendeu por bem deferir
o pedido de substituição daquela pela prisão domiciliar, tendo em vista o
atual estado clínico do requerente (fls. 63).
O impetrante informa que o flagrante decorreu da prática de homicídios
qualificados, na sua forma tentada. Relata que o acusado já foi condenado
por associação ao tráfico de drogas; que após passar vários anos na
prisão progrediu para o regime semiaberto, mas ao sair do presídio não
retornou mais, razão pela qual foi considerado foragido da justiça, tendo
voltado à unidade em razão dos novos crimes que lhe são imputados.
Segundo o impetrante, não há indicação médica que alicerce a prisão
domiciliar. Salienta que o único fundamento desta é um relatório emitido
pela unidade penitenciária de Sena Madureira onde o acusado foi recolhido,
o que reputa insuficiente para permitir o recolhimento domiciliar,
principalmente por existir em Rio Branco unidade que teria capacidade
para atendê-lo.
Entende que a autoridade coatora se precipitou ao decretar a prisão
domiciliar sem antes consultar um médico e verificar a possibilidade de
transferir o acusado para a unidade de Rio Branco.
Alega que o perigo de eficácia da medida é evidente, pois se não concedida
a liminar, Edvan continuará na sua empreitada criminosa.
Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia da decisão e
determinar que o acusado seja recolhido à unidade de Rio Branco para
receber o tratamento adequado. Ao final, pede a concessão da segurança,
para confirmar a liminar.

É o relatório. Decido.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a
presença conjugada do fumus boni iuris, que se traduz na plausibilidade
do direito invocado, e do periculum in mora, caracterizado pelo risco de
ineficácia da segurança se concedida somente quando do julgamento
definitivo do mandamus (art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009). Se não
evidenciado qualquer um desses requisitos, o indeferimento da tutela de
urgência é providência cogente.

Em juízo de cognição sumária, não vislumbro atendidos os requisitos
necessários à concessão de liminar.
Ao que se vê do relatório emitido pela unidade penitenciária de Sena
Madureira, o acusado sofreu ferimentos no pescoço, com lesão difusa
na coluna vertebral, motivo pelo qual continua usando colar cervical. E
possui ainda, fratura exposta na perna esquerda, tendo que fazer curativo
diariamente (fls. 50). Segundo o relatório, corre um sério risco de adquirir
uma infecção mais grave pelo tipo de ferimento aberto se ficar em uma
cela juntamente com outros presos.
Considerando essas informações, e diante das fotos colacionadas aos
autos, vislumbro que o acusado inspira cuidados médicos diários e, por
certo, sua custódia em estabelecimento prisional aumentariam os riscos
de um agravamento da enfermidade, exposto que ficaria ao ambiente
insalubre da prisão.
Apesar de o diretor da unidade prisional de Sena Madureira informar  que
a unidade penitenciária de Rio Branco possui em sua estrutura predial um
posto médico destinado a atender diariamente aos reeducandos, não
resta demonstrado nos autos que tal estabelecimento prisional teria
condições de oferecer ao acusado o tratamento médico necessário.
Ao menos neste juízo de cognição sumária e não exauriente penso que o
recolhimento do acusado à unidade prisional, diante de seu atual estado
de saúde e de tudo mais que consta dos autos, importaria em violação ao
princípio da dignidade humana.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de medida liminar.
Notifique-se a autoridade coatora via ofício, do conteúdo da petição inicial,
a fim de que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se o acusado Edvan Pereira da Silva, na qualidade de litisconsorte, a
teor da Súmula 701 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, remetam-se os autos do processo à Procuradoria Geral de Justiça,
para manifestação no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Notifique-se.
Rio Branco-Acre,  24 de agosto de 2013.

Des. Adair Longuini
Relator

****************************************************************************************

Classe : Habeas Corpus n.º 0002107-62.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Feijó
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : José Antônio Ferreira de Souza
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Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feijó
Paciente : Flávio de Sousa Lima
Assunto : Homicídio Qualificado

 __D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A__

O advogado doutor José Antonio Ferreira de Souza, devidamente
qualificados às fls. 02, com fulcro no Art. 5º, LXVIII, da Constituição
Federal, c/c Art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
a presente ordem de habeas corpus, em favor de Flávio de Souza Lima,
preso desde o dia 29 de abril de 2013, por ordem do juízo da Vara Criminal
da Comarca de Feijó, pela prática de um crime de homicídio.
Em 26 de agosto do corrente ano o impetrante formulou pedido de
desistência do presente writ.
Como corolário desse pedido, homologa-se a desistência com fundamento
no  Art. 84, V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, ao mesmo
tempo em que determina-se o arquivamento dos autos.
Dê-se ciência a quem de direito, anotando-se o que necessário for.
Rio Branco-Acre, 27 de agosto de 2013.

Desembargador Francisco Djalma
Relator

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.738
Classe : Habeas Corpus n.º 0002123-16.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Francisco Silvano Rodrigues Santiago
Impetrado : Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio

Branco
Paciente : Danilo Souza Gomes
Assunto : Roubo Majorado

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO  DE FIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo nos autos decreto de prisão preventiva em desfavor do
paciente não há que se falar em concessão de fiança, posto que a
segregação cautelar gera óbice ao arbitramento de fiança (Art. 324 do
Código de Processo Penal).
2. É inidônea a alusão genérica à necessidade de garantir a credibilidade
da justiça sem a menção a elementos concretos dos autos para a
decretação da custódia preventiva.
3. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002123-
16.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre conceder a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.739
Classe : Habeas Corpus n.º 0001965-58.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Wellington Frank Silva dos Santos
Impetrante : Everton José Ramos da Frota
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xapuri -

Acre
Paciente : Lázaro Adriano Freitas Nogueira
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE
DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se vislumbra qualquer espécie de constrangimento ilegal a viabilizar
o deferimento da liberdade provisória, quando necessária a garantia da
ordem pública, consubstanciada pelo status de periculosidade do paciente,
este materializado pelo volume da droga apreendida.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam,
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não têm o condão

de lhe assegurar o benefício da liberdade provisória quando há nos autos
elementos outros hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar.
3. Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0001965-
58.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.740
Classe : Habeas Corpus n.º 0002073-87.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Sena Madureira
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Ulisses D avila Modesto
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sena

Madureira
Paciente : Alencar Junior de Oliveira
Assunto : Crimes de Trânsito

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO.
ORDEM PREJUDICADA.

1. Tendo a autoridade coatora concedido a liberdade ao paciente, tem-se
por prejudicado o habeas corpus.
2. Habeas corpus julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002073-
87.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgar prejudicado o
pedido, ante a perda do objeto,  nos termos do voto do relator e das notas
taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.741
Classe : Habeas Corpus n.º 0002072-05.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Sena Madureira
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Ulisses D Avila Modesto
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sena

Madureira
Paciente : Wagner André dos Santos
Assunto : Crimes de Trânsito

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO.
ORDEM PREJUDICADA.

1. Tendo a autoridade coatora concedido a liberdade ao paciente, tem-se
por prejudicado o habeas corpus.
2. Habeas corpus julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002072-
05.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgar prejudicado o
pedido, ante a perda do objeto, nos termos do voto do relator e das notas
taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.742
Classe : Habeas Corpus n.º 0002075-57.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Maria do Perpetuo Socorro N. P. da Silva
Impetrado : Juizo de Direito da Vara de Delito de Drogas e Acidentes

de Trânsito da Comarca de Rio Branco Acre
Paciente : Nelserlândio da Costa Hespanhol
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
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PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.Não se vislumbra qualquer espécie de constrangimento ilegal quando
presente o requisito garantia da ordem pública, devidamente justificado
pela reiterada prática delitiva por parte do agente.
2.Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002075-
57.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.743
Classe : Agravo de Execução Penal n. º 0013119-

41.2011.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Agravante : Ministério Público do Estado do Acre
Promotora : Laura Cristina de Almeida Miranda
Agravada : Luciana Moura Paixão
Defens. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 198943/SP)
Assunto : Progressão de Regime

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO
DE REGIME. REEDUCANDA PORTADORA DE COMPORTAMENTO
DEPRESSIVO. VIABILIDADE DA PROGRESSÃO. DECLARAÇÃO DE
TRABALHO APRESENTADA REGULARMENTE. IMPROVIMENTO DO
AGRAVO.

1. Existindo relatório carcerário que demonstra que a reeducanda
apresentava um comportamento tendente à depressão e ao suicídio,
enquanto cumpria pena no regime fechado e, após a progressão do
regime para o semiaberto, tem comportamento satisfatório, representado
pela declaração de emprego, não se mostra adequada a regressão a fim
de se evitar um mau maior.
2. Agravo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
n. 0013119-41.2011.8.01.0001, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator e das
notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.744
Classe : Agravo de Execução Penal n. º 0002776-

86.2011.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Agravante : Ministério Público do Estado do Acre
Promotor : Joana Darc Dias Martins
Agravado : Deemison André Alexandre Monteiro
Assunto : Roubo

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO
DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FALECIMENTO DO
AGRAVADO. EXTINÇÃO DA PENA. PERDA DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.
1. Sobrevindo a extinção da punibilidade do reeducando em face de seu
falecimento configurada está a prejudicialidade do presente agravo em
execução penal.
2. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
n. 0002776-86.2011.8.01.0000, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre julgar prejudicado o pedido, ante a perda do objeto, nos termos
do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.745
Classe : Habeas Corpus n.º 0002047-89.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Tarauacá
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : João Victor Nunes Andrade Lima
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de

Tarauacá/AC
Paciente : Valdir Mayk da Silva Barros
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIPÓTESE PRESENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
quando a sua necessidade for devidamente justificada.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação
de sua custódia cautelar, desde que presentes os requisitos para tanto.
3. A quantidade e nocividade da substância entorpecente apreendida
(mais de três quilos de cocaína), aliadas à forma como estava a droga
acondicionada (oculta no para-choque traseiro), demonstra a necessidade
da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Não há que se falar em quebra do princípio da isonomia, em relação a
um menor aprendido em iguais condições com o paciente, porque o
processamento do ato infracional daquele está submetido a um regramento
distinto do fato praticado por este.
5. Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002047-
89.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.746
Classe : Habeas Corpus n.º 0002086-86.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Tarauacá
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Oscar Soares Junior
Impetrado : Juízo de Direito da Comarca de Tarauacá
Paciente : Maria Eliane Oliveira dos Santos
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que
converte a prisão em flagrante em preventiva quando está devidamente
motiva a necessidade da medida com base em elementos concretos dos
autos.
2. A quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida (um
quilograma e meio de cocaína) revela a necessidade da custódia cautelar
da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002086-
86.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.747
Classe : Habeas Corpus n.º 0002033-08.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Manoel Magalhães Teixeira
Impetrado : Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Cruzeiro do Sul
Paciente : Gilvan da Costa Cavalcante
Assunto : Furto
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HABEAS CORPUS. PRISÃO RELAXADA. ORDEM PREJUDICADA.

1. Tendo a autoridade coatora relaxado a custódia do paciente, tem-se
por prejudicado o habeas corpus.
2. Habeas corpus julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002033-
08.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgar prejudicado o
pedido, ante a perda do objeto, nos termos do voto do relator e das notas
taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.748
Classe : Habeas Corpus n.º 0002096-33.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Amyson Lee Linhares de Carvalho
Impetrado : Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio

Branco
Paciente : Paulo Henrique Sampaio Bezerra
Assunto : Roubo

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Alegações genéricas não autorizam a decretação da custódia cautelar.
2. É dever do magistrado fundamentar a decisão de prisão preventiva em
fato concreto, não podendo se aventurar em exercício de futurologia.
3. Não pode o Tribunal, em sede de habeas corpus, inovar fundamentação
a fim de justificar a manutenção de custódia cautelar.
4. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002096-
33.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, conceder
a ordem, nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas
arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.749
Classe : Habeas Corpus n.º 0002031-38.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Leonardo Vidal Calid
Impetrante : Ailton Maciel da Costa
Impetrante : Marcos Paulo Pereira Gomes
Impetrado : Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca

de Rio Branco-Acre
Paciente : Paulo César da Silva
Assunto : Homicídio Qualificado

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI DO
PACIENTE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.Estando preenchidos os requisitos para a pronúncia, quais sejam,
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em atenção ao
princípio do in dubio pro societate, deve o acusado ser pronunciado
2.Havendo fundamentação idônea na prisão preventiva, materializada no
requisito garantia da ordem pública, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
3.Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002031-
38.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.750
Classe : Habeas Corpus n.º 0002089-41.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Maria do Perpetuo Socorro N. P. da Silva
Impetrado : Juízo de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Rio

Branco Acre
Paciente : Everton Ferreira de Santana
Assunto : Furto Qualificado

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva constitui uma exceção e só deve ser determinada
em casos excepcionais, não a justificando a simples gravidade do crime
e meras conjeturas sem apoio em fatos concretos.
2. Não constitui fundamento idôneo, para efeito de prisão preventiva, a
mera repetição dos requisitos da lei.
3. Ordem concedida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002089-
41.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre conceder a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.751
Classe : Habeas Corpus n.º 0002013-17.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Cristiano Vendramin Cancian
Impetrado : Juizo de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Rio

Branco Acre
Paciente : Cleiton Teixeira do Vale
Assunto : Roubo Majorado

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Fundamentação genérica não autoriza decretação de custódia cautelar.
2. É dever do magistrado fundamentar a decisão de prisão preventiva em
fato concreto, não podendo se aventurar em exercício de futurologia.
3. Não pode o Tribunal, em sede de habeas corpus, inovar fundamentação
para justificar a manutenção de custódia cautelar.
4. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002013-
17.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre conceder a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.752
Classe : Habeas Corpus n.º 0002081-64.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Cruzeiro do Sul
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Wesley Barros Amin
Impetrada : Juíza de Direito Substituta da 2ª Vara Criminal da Comarca

de Cruzeiro do Sul
Paciente : Dauriane Oliveira da Silva
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA

1. A ameaça a ordem pública deve estar demonstrada de modo consistente
no decreto prisional, não servindo como fundamento a simples menção à
gravidade do delito.
2. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002081-
64.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
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Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre conceder a ordem,
confirmando a liminar deferida, nos termos do voto do relator e das notas
taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.753
Classe : Habeas Corpus n.º 0002088-56.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Rafael Teixeira Sousa
Impetrado : Juízo de Direito da Vara de Delitos de Tóxicos e Acidentes

de Trânsito da Comarca de Rio Branco
Paciente : Jandson Melo de Lima
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM
DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a segregação cautelar se o juízo
fundamentou devidamente a presença dos requisitos que autorizam a
medida.
2. No caso em apreço, a grande quantidade de substância entorpecente
demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002088-
56.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.754
Classe : Habeas Corpus n.º 0002146-59.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Enoque Diniz Silva
Impetrado : Juiz de Direito da Comarca de Xapuri
Paciente : Alex Pereira da Silva
Assunto : Homicídio Qualificado

HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
1.Não há constrangimento ilegal quando presente o requisito garantia da
ordem pública, materializado por um novo delito praticado pelo paciente.
2.As condições pessoais do paciente, quais sejam, primariedade,
residência e trabalho fixos, por si sós, não têm o condão de lhe assegurar
o benefício da liberdade provisória quando presentes nos autos outros
elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar.
3.Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002146-
59.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.755
Classe : Habeas Corpus n.º 0002023-61.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Marcos Maia Pereira
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xapuri -

Acre
Paciente : Cleudomar de Oliveira Lima
Assunto : Livramento Condicional

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus, de regra, não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal, admitindo-se, como exceção, apenas nas hipóteses de evidente
constrangimento ilegal ao direito de locomoção ocorrido durante a ação
penal ou no cumprimento das reprimendas.
2. Habeas corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002023-
61.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre não conhecer do writ,
nos termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.756
Classe : Habeas Corpus n.º 0002121-46.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Giordano Simplicio Jordão
Impetrante : Ricardo Alexandre Fernandes Filho
Impetrante : Tobias Levi de Lima Meireles
Impetrado : Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio

Branco
Paciente : Maykon Gleysson Carlos da Costa
Assunto : Latrocínio

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. RAZOABILIDADE
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo não se caracteriza apenas mediante a soma
aritmética dos prazos,  havendo a necessidade de perquirir as
peculiaridades de cada caso, tais como sua complexidade, a quantidade
de réus e a morosidade atribuível ao Estado, aferindo-se a razoável
duração do processo de acordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. O modus operandi, adicionado a gravidade do crime, revela o status de
periculosidade do agente como fundamentação concreta à justificar o
decreto de prisão cautelar.
3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002121-
46.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.757
Classe : Habeas Corpus n.º 0002079-94.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Antonio Araújo da Silva
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xapuri -

Acre
Paciente : Waltemberg Gomes dos Santos
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas
corpus, pois depende de produção e análise aprofundada de provas a
serem produzidas durante a instrução.
2. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia
cautelar, desde que presentes os requisitos para tanto.
3. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou a
necessidade da custódia cautelar dos pacientes para a garantia da ordem
pública, ante a quantidade e natureza da substância entorpecente
apreendida (mais de três quilos de cocaína).



23Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.

ANO XX Nº 4.987DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
4. Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002079-
94.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.758
Classe : Habeas Corpus n.º 0002084-19.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Tarauacá
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Oscar Soares Junior
Impetrado : Juízo de Direito da Comarca de Tarauacá
Paciente : Alex de Souza Cordeiro
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.Não se vislumbra qualquer espécie de constrangimento ilegal quando a
prisão se firmar na garantia da ordem pública, consubstanciada pelo
volume da droga apreendida.
2. Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002084-
19.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.759
Classe : Habeas Corpus n.º 0002083-34.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Tarauacá
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Oscar Soares Junior
Impetrado : Juízo de Direito da Comarca de Tarauacá
Paciente : Jonathas Pereira do Nascimento
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1.Não se vislumbra qualquer espécie de constrangimento ilegal quando a
prisão se firmar na garantia da ordem pública, consubstanciada pelo
volume da droga apreendida.
2. Ordem negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002083-
34.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.760
Classe : Habeas Corpus n.º 0002057-36.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Mauro Marcelino Albano
Impetrante : Claudia Maria de Souza Pinto Albano
Impetrado : Juízo de Direito da Vara de Delitos de Drogas e Acidentes

de Trânsito da Comarca de Rio Branco Acre
Paciente : Ilson Olimpio de Araújo Martins
Assunto : Tráfico de Drogas e Condutas Afins

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. AUTORIDADE COATORA PREVENTA.
EXCEÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA PRORROGADA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que o tráfico de drogas é delito permanente, cuja
consumação se protrai no tempo, e ainda tendo em vista que, apesar de
a droga ter sido apreendida em comarca diversa, os possíveis destinatários
da substância apreendida foram detidos na comarca da autoridade coatora
que homologou a prisão em flagrante de todos os envolvidos, restando a
competência desta firmada pela prevenção, não havendo que se falar em
incompetência territorial.
2. Sendo intempestiva a exceção de incompetência, prorrogada está a
competência da Vara de Delitos de Drogas e Acidentes de Trânsito da
Comarca de Rio Branco.
3. A incompetência territorial é nulidade relativa, cuja declaração depende
de comprovação do prejuízo, o que, in casu, não se observa.
4. Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002057-
36.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Acórdão n.º : 14.761
Classe : Habeas Corpus n.º 0002092-93.2013.8.01.0000
Foro de Origem : Senador Guiomard
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Francisco Djalma
Impetrante : Josué Mendonça Lira
Impetrado : Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senador

Guiomard - Acre
Paciente : Mário Jorge Ferreira de Araújo
Assunto : Furto Qualificado

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas
corpus, pois depende de produção e análise aprofundada de provas a
serem produzidas durante a instrução.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a decretação
de sua custódia cautelar, desde que presentes os requisitos para tanto.
3. Está devidamente fundamentada a decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública com o fim de
evitar reiteração delitiva, haja vista que o paciente já possui condenação
criminal transitada em julgado, demonstrando a propensão à prática de
ilícitos.
4. Habeas corpus denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 0002092-
93.2013.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre denegar  a ordem,  nos
termos do voto do relator e das notas taquigráficas arquivadas.
Rio Branco, 15 de agosto de 2013.

****************************************************************************************

Presidente, em exercício: Desembargador Francisco Djalma
Secretário : Bel. Eduardo de Araújo Marques

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

O(s) advogado(s) abaixo identificado(s) fica(m) por meio deste intimado(s)
para, no prazo de lei, apresentar as RAZÕES recursais do apelo de
CÁSSIO PEREIRA GONÇALVES, RAMADAN KALIL, ASSUERO DOCA
VERONEZ, ADÁLIO CORDEIRO ARAÚJO,  CHARLOM PEREIRA DA SILVA,
ROMARA COSTA MOTA, MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA, THIAGO CELSO
ANDRADE REGES, MANOEL MACHADO DA ROCHA FILHO, JARDEL DE
LIMA NOGUEIRA E GEORGE CRUIIFF SALES DA COSTA, com fundamento
no art. 4º, item 04, da Ordem de Serviço n.º 001/2007, da Presidência da
Câmara Criminal:

Apelação nº 0500808-75.2012.8.01.0081
Assunto : Crime / Contravenção Contra Criança / Adolescente
Origem : Infância e Juventude de Rio Branco / 2º Vara da Infância

e da Juventude
Distribuição : 27/08/2013
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Desembargador Francisco Djalma
Revisor : Desembargador Denise Bonfim
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Apelante : Cássio Pereira Gonçalves
Advogada : Márcia Cristhiny Costa Barbosa (OAB: 2525/AC)
Apelante : Ramadon Kalil
Advogado : Igor Clem Souza Soares (OAB: 2854/AC)
Advogado : Leonardo Vidal Calid (OAB: 3295/AC)
Advogado : Ailton Maciel da Costa (OAB: 3158/AC)
Apelante : Assuero Doca Veronez
Advogado : Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/AC)
Advogado : Ciro Facundo de Almeida (OAB: 84/AC)
Apelante : Adalio Cordeiro Araújo
Advogado : Emilson Péricles de Araújo Brasil (OAB: 2377/AC)
Apelante : Francinei de Oliveira Contreira
Def. Público : Rogério Carvalho Pacheco
Apelante : Charlom Pereira da Silva
Advogado : Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Apelante : Romara Costa Mota
Advogado : Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Apelante : Maria José Souza da Silva
Advogado : Luccas Vianna Santos (OAB: 3404/AC)
Apelante : Thiago Celso Andrade Reges
Advogado : Maria Ozélia Andrade Reges (OAB: 3377/AC)
Apelante : Manoel Machado da Rocha Filho
Advogado : Gabriel de Almeida Gomes (OAB: 2858/AC)
Advogada : MARCELA CRISTINA TEODORO BARROS GOMES (OAB:

2845/AC)
Apelante : Jardel de Lima Nogueira
Advogado : João Arthur dos Santos Silveira (OAB: 3530/AC)
Apelante : George Cruijff Sales da Costa
Advogado : Roberto Duarte Júnior (OAB: 2485/AC)
Apelante : Adriano Macedo Nascimento Filho
Def. Público : Valdir Perazzo Leite (OAB: 1841/AC)
Apelado : Ministério Público do Estado do Acre
Promotor : Mariano Jeorge de Sousa Melo

2ª TURMA RECURSAL
PRESIDENTE: JUIZ LEANDRO LERI GROSS
DIRETORA: MARIA MARGARETH BEZERRA DE FARIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
RECURSO CÍVEL n. 0021410-17.2011.8.01.0070/5000
Presidente : Juiz Leandro Leri Gross
Origem : 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado : Gustavo Amato Pissini (OAB 3438/AC)
Parte Agravada: Elaine Moraes dos Santos
Def. Público : Eugênio Tavares Pereira Neto

Despacho:

1. Não estando o Agravo de Instrumento contra Decisão de Presidência
de Turma Recursal que nega seguimento a Recurso Extraordinário sujeito
a juízo de admissibilidade na origem, remetam-se os autos ao Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
2. Intime-se.

Rio Branco - Acre, 14 de agosto de 2013.

Juiz LEANDRO LERI GROSS
Presidente

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

******************************************************************************************

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO CÍVEL n. 0602194-
84.2012.8.01.0070
Presidente : Juiz Leandro Leri Gross
Origem : Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio

Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Estado do Acre
Procuradores : Rodrigo Medeiros de Lima e outro
Parte Recorrida: Luiz Guilherme Vasconcelos dos Santos
Advogados : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB 3637/AC)

TURMAS RECURSAIS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

: Joanna Natália F. Barbosa (OAB 3565/AC)

Decisão:
1. O art. 543-B e parágrafos do CPC estabelece que, quando houver
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia,
caberá ao Tribunal  de origem selecionar um ou mais recursos
representativos da questão, sendo encaminhados ao Supremo Tribunal
Federal, ficando sobrestados os demais até o pronunciamento definitivo
da Egrégia Corte mencionada com relação ao recurso remetido.
2. Assim, uma vez que a Suprema Corte, no ARE nº 646.000 (DJe-127,
Divulg 28.06.2012, Pub 29/06/2012), de Relatoria do Exmº. Min. MARCO
AURÉLIO, reconheceu a existência de Repercussão Geral sobre a quaestio
iuris debatida nos presentes autos, determino o sobrestamento do feito
na Secretaria desta Turma, até pronunciamento definitivo do E. STF sobre
a matéria.
3. Após, conclusos para nova apreciação.
4. Intime-se.
Rio Branco-AC, 20 de agosto de 2013.

Juiz LEANDRO LERI GROSS
Presidente

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

*****************************************************************************************

Classe : Recurso Cível n. 0016128-61.2012.8.01.0070
Origem : 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Parte Recorrente: Banco Itaucard S/A
Advogados : Melanie Galindo Martinho Azzi (OAB 3793/RO) e outros
Parte Recorrida: Renan Mendonça de Araújo

DECISÃO:

1. Verifico que o tema em questão nos presentes autos refere-se à
legitimidade da cobrança de tarifas administrativas para concessão e
cobrança de crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp 1251331 - RS,
de Relatoria da Exma. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, determinou a
suspensão de todos os processos de conhecimento que discutem as
questões relativas ao mencionado tema, em qualquer instância, fase e
juízo.
3. Com essas considerações, determino a suspensão do processo até
julgamento da matéria pelo STJ.
4. Intimem-se.
Rio Branco - AC, 21 de agosto de 2013.

Juiz JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
Relator

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

******************************************************************************************

Classe : Recurso Cível n. 0601269-88.2012.8.01.0070
Origem : 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Parte Recorrente: Banco Industrial do Brasil S/A
Advogados : Eduardo Luiz Brock (OAB: 91311/SP) e outros
Parte Recorrida: Elissandro Pereira Cruz
Advogados : Luiz Henrique Coelho Rocha (OAB: 3637/AC) e outro

DECISÃO:

1. Verifico que o tema em questão nos presentes autos refere-se à
legitimidade da cobrança de tarifas administrativas para concessão e
cobrança de crédito.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp 1251331 - RS,
de Relatoria da Exma. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, determinou a
suspensão de todos os processos de conhecimento que discutem as
questões relativas ao mencionado tema, em qualquer instância, fase e
juízo.
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3. Com essas considerações, determino a suspensão do processo até
julgamento da matéria pelo STJ.
4. Intimem-se.
Rio Branco - AC, 22 de agosto de 2013.

Juiz JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
Relator

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

***************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013

Acórdão n. : 6.612
Classe : Recurso Inominado n. 0025777-84.2011.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Claudio Jose Rodrigues da Silva
Def. Público : Eugênio Tavares Pereira Neto
Parte Recorrida: Maria Aparecida Marques da Silva Macambira
Def. Público : Martiniano Cândido de Siqueira Filho

VEÍCULO EM POSSE DO RECLAMADO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
E PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. DANO MORAL JULGADO
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.
APELAÇÃO DO RECLAMADO PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO
DETERMINADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sentença que negou os danos morais requeridos e não há recurso da
reclamante. Pedido de busca e apreensão e que o reclamado pagasse
parcelas atrasadas de financiamento de carro junto ao banco (Santander).
Condenação do reclamado a "restituir" à reclamante um valor equivalente
a quatro parcelas do dito financiamento que ele admitiu não ter pago.
2. Em que pese as alegações iniciais, a parte reclamante não comprova
que as pagou, logo, não há que se falar em restituição. E eventualmente
determinar ao reclamado que pague parcelas para um banco (Santander)
que sequer participa da lide e nada requereu, seria juridicamente
impossível.
3. Recurso provido, nessa parte, para excluir a obrigação de pagamento,
chamada de restituição na sentença, ficando mantida por seus próprios
fundamentos quanto ao mais. Como a busca e apreensão foi efetivada e
o veículo foi entregue ao banco, saberá esse como proceder, face a
eventuais inadimplementos.
4. Sem custas nem honorários, ante as assistências judiciárias gratuitas
e por não haver recorrente vencido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0025777-84.2011.8.01.0070, do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em dar provimento ao Recurso,
decisão por maioria, divergente a Juíza Zenair, que nega provimento ao
Recurso, tudo nos termos do Voto do Relator que integra o presente
aresto. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

****************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013

Acórdão n. : 6.616
Classe : Recurso Inominado n. 0001070-25.2012.8.01.0003
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : Juizado Especial Cível da Comarca de Brasiléia
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Ana Carolina Faria e Silva
Advogada : Ana Carolina Faria e Silva (OAB 3630/AC)
Parte Recorrida: Brasil Telecom S/A
Advogados : Maurizete de Oliveira Souza (OAB 562/AC) e outro

CDC. TELEFONIA. FATURAS EXORBITANTES. REFATURAMENTO. PEDIDO
DE ANULAÇÃO DE MAIS DUAS FATURAS. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Consumidor que interpôs reclamação para refaturar contas sob alegação
de cobranças exorbitrantes. Sentença que determinou o refaturamento,
julgando improcedente os danos morais pleiteados, bem como o pedido
contraposto formulado. Recurso do consumidor. Pedido de anulação de
mais duas faturas e condenação em danos morais.
2. Em que pese estar configurada a falha na prestação do serviço, o
afastamento dos danos morais se deu em decorrência da verificação de
inscrição preexistente, incidindo a Súmula 385 do STJ. Ausência de
manifestação sobre a licitude da inscrição anterior. Anulação de outras
duas faturas que não merece guarida, visto que não configurado a
cobrança exorbitante alegada.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula
de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
4. Custas de Lei. Condenação em honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ex vi do art. 55, 2ª
parte, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 20, §3º do CPC, observado o zelo, a
dedicação profissional e as peculiaridades da causa, a encargo da parte
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0001070-
25.2012.8.01.0003, do Juizado Especial Cível da Comarca de Brasiléia,
ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO LERI GROSS e
composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA e ZENAIR
FERREIRA BUENO, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos
do Voto do Relator que integra o presente aresto. Votação unânime. Eu,
Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

****************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013
Acórdão n. : 6.617
Classe : Recurso Inominado n. 0018975-07.2010.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Advogados : Leila Mejdalani Pereira (OAB 128457/SP) e outros
Parte Recorrida: Eronildes Barbosa de Oliveira Magalhães
Advogado : Lauro Borges de Lima Neto (OAB 1514/AC)

CDC. EMPRÉSTIMOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
PAGAMENTOS EM ATRASOS E TAMBÉM DE MODO PARCIAL. JUROS
EXORBITANTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NESSA PARTE.

1. Sentença que fixou danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) e
condenou a reclamada à restituição em dobro do valor de R$839,00
(oitocentos e trinta e nove reais), apurado como pago em excesso, pela
recorrida para a recorrente. Valor obtido por confronto entre o valor pago
a mais e o abatimento da mora devida. Ocorrência de mora, o que
caracteriza-se que realmente aconteceram atrasos em pagamentos, fato
inconteste nos autos. Pagamento parcial também verificado, resultando
em complemento para o mês seguinte.
2. Atraso e falta de pagamento efetivo que justifica a inscrição em cadastro
restritivo de crédito. Incomprovação de notificação prévia. Ausência de
má-fé da recorrente a justificar a devolução em dobro dos valores apurados
na sentença, ficando vencido o Relator nessa parte.
3. Recurso parcialmente provido a fim de fixar o valor dos danos morais
em R$1.000,00 (um mil reais), declarando quitados os dois contratos
mantidos entre a reclamante e a reclamada, ficando mantida a sentença
mantida por seus próprios fundamentos quanto ao mais.
4. Sem custas e sem condenação em honorários ante ao resultado do
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0018975-07.2010.8.01.0070, do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em dar provimento parcial ao
Recurso, nos termos do Voto apresentado. Vencido o Relator na devolução
do valor em razão dos demais entenderem pela devolução em dobro. Fica
mantido o Relator para lavratura do Acórdão em razão de ter sido o voto
médio. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

***************************************************************************************
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SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013
Acórdão n. : 6.618
Classe : Recurso Inominado n. 0024580-94.2011.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Jose Alrivan Gomes de Freitas
Advogado : Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB 2780/AC)
Parte Recorrida: Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre
Advogados : Roberto Venesia (OAB 10341/MG/AC) e outros

CDC. ENERGIA ELÉTRICA. POSTE DENTRO DE TERRENO. PODA DE
ÁRVORE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DO OBJETO. DANO
MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ABALO SOFRIDO INCONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Parte Reclamante que ingressou com reclamação contra a Eletroacre
alegando que há um poste dentro do terreno dele, há anos, o que lhe vem
causando dissabores, e que uma equipe da Eletroacre entrou em seu
quintal e cortou árvore. Requereu retirada do poste e indenização por
dano moral. A sentença fixou obrigação de fazer à Eletroacre, para retirada
do poste, mas negou os danos morais. O recurso é apenas do reclamante,
pedindo a fixação de danos morais. A Eletroacre contraarrazoou, pela
manutenção da sentença.
2. Sobre o poste, se vê pelas informações nos autos, que já estava no
local antes de o reclamante adquirir o imóvel e que a situação é antiga,
como ele mesmo diz, de doze anos passados. Sobre a poda ou corte de
árvore, se vê que aí prevalece o interesse maior da coletividade ou dos
moradores do bairro, a fim de evitar possíveis choques elétricos, acidentes
ou situações perigosas, sendo justificável a poda ou o corte, ausente
comprovação de negativa de ingresso no terreno, que até poderia ser
suprida por autoridade competente, diante do interesse público maior.
Assim, não há mesmo que se falar em dano moral.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula
de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
4. Custas de Lei. Condenação em honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do art. 55, 2ª
parte, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 20, §3º do CPC, observado o zelo, a
dedicação profissional e as peculiaridades da causa, a encargo da parte
recorrente, ficando suspensa em razão do deferimento da assistência
judiciária gratuita.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0024580-94.2011.8.01.0070, do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do Voto do Relator que integra o presente aresto.
Votação unânime. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete,
digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

***************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013

Acórdão n. : 6.619
Classe : Recurso Inominado n. 0015327-19.2010.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Dagmar de Souza Pedroza
Def. Pública : Juliana Caobianco Queiroz Mateus Zanotti
Parte Recorrida: Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre
Advogados : Roberto Venesia (OAB 10341/MG/AC) e outros

CDC. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES EM DOIS MEDIDORES.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Em que pese a Reclamação ter sido efetuada por meio de atermação
em balcão de atendimento, não se verifica erro material no pedido, visto
que claramente o consumidor, no decorrer do processo, tem a intenção
no sentido de que a concessionária entre em acordo para resolver a
questão, uma vez ter adquirido o imóvel e alega que as irregularidades
nos medidores em questão tiveram início com o proprietário anterior, no
qual não integra a lide.

2. Impossibilidade jurídica do pedido configurada. Sentença que
corretamente proferiu julgamento pela improcedência da Reclamação.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula
de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
4. Custas de Lei. Condenação em honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do art. 55, 2ª
parte, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 20, §3º do CPC, observado o zelo, a
dedicação profissional e as peculiaridades da causa, a encargo da parte
recorrente, ficando suspensa em razão do deferimento da assistência
judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0015327-19.2010.8.01.0070, do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do Voto do Relator que integra o presente aresto.
Votação unânime. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete,
digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

*****************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013
Acórdão n. : 6.620
Classe : Recurso Inominado n. 0017510-26.2011.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Companhia de Eletricidade do Acre S/A - Eletroacre
Advogados : Guilherme Vilela de Paula (OAB: 69306/MG) e outros
Parte Recorrida: Jesus Antonio Rapis de Lima
Advogado : Marcos Vinicius Matoso da Silveira (OAB: 3566/AC)

PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. CDC. ENERGIA ELÉTRICA. LACRE VIOLADO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que, o juiz pode
dar aos casos a decisão que julgar mais justa e equânime, atendendo aos
fins sociais e ao bem comum dado valor às regras de experiência (artigos
5º e 6º da Lei nº 9.099/95), observado ainda que o reclamante pediu o
cancelamento da fatura, que seria o todo, e o Juízo optou por conceder o
ajustamento, o que é uma parte contida naquele todo. Preliminar afastada.
2. No mérito, parte Reclamante pretende através de sua reclamação a
condenação da Eletroacre em danos morais com anulação de cobrança
feita referente a consumo não faturado de energia elétrica. A verificação,
o procedimento, a oportunização de contestação e recurso foram de
ciência do reclamante.
3. Inexistência de suspensão no fornecimento, tampouco houve negativa
de acesso ao usuário dos procedimentos adotados. Dano moral não
configurado.
4. Sentença reformada com o fim único de excluir a condenação por dano
moral, mantendo, no mais, inalterada, por seus próprios fundamentos.
5. Recurso parcialmente provido. Sem custas e sem condenação em
honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0017510-26.2011.8.01.0070, do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em afastar a Preliminar suscitada
e no mérito dar provimento parcial ao Recurso, tudo nos termos do Voto
do Relator que integra o presente aresto. Votação unânime. Eu, Alex
Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

*****************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013
Acórdão n. : 6.622
Classe : Recurso Inominado n. 0601591-11.2012.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
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Parte Recorrente: Meridiano Funde de Investimento em Direito Creditório -

Np
Advogadas : Virginia Medim Abreu (OAB 2472/AC) e outra
Parte Recorrida: Maria Aparecida Marques da Silva Macambira
Advogado : Silvio Ferreira Lima (OAB 2435/AC)

CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO SPC. SEM INDICAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO SOBRE A CESSÃO. NOTIFICAÇÃO SUPRIDA POR
COMUNICAÇÕES FEITAS PELA LOJA MARISA, O QUE A RECLAMANTE
ADMITIU. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Parte reclamante que requer dano moral em face da reclamada, dizendo
que seu nome foi inscrito na SERASA por esta, com a qual nunca manteve
negócio jurídico. Verificou-se que houve cessão de crédito. Confirmação,
em audiência, ter tido débito com a loja Marisa (cedente primitiva) e que
desta recebeu cobranças e até mesmo informando que seria negativada,
dizendo ainda que quando recebeu essas cobranças não procurou
resolver administrativamente e que "não sabe por qual motivo requer
dano moral".
2. Mesmo entendendo que a notificação é essencial, considero que as
comunicações feitas pela loja são capazes de suprir aquela, pelo que,
neste caso específico, a inscrição não levou a abalo moral.
3. A própria reclamante deu a entender em audiência não saber por que
pede dano moral. E a comunicação por ela dita como recebida a informou
sobre a possível negativação. logo, ela restou ciente.
4. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente a reclamação,
revogando-se a liminar.
5.. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios em razão
do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0601591-11.2012.8.01.0070, do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em afastar a Preliminar suscitada
e no mérito negar provimento ao Recurso, tudo nos termos do Voto do
Relator. Votação unânime. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de
Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

***************************************************************************************

SÚMULA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO EM 08/08/2013
Acórdão n. : 6.623
Classe : Recurso Inominado n. 0601594-63.2012.8.01.0070
Relator : Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva
Origem : 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco
Órgão : 2ª Turma Recursal
Parte Recorrente: Nilza da Silva Godinho
Advogado : Jecson Cavalcante Dutra (OAB 3260/AC)
Parte Recorrida: Meridiano Fundo de Inv. em Direito Cred. Multisegmentos-

Np
Advogadas : Virginia Medim Abreu (OAB 2472/AC) e outras

CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO SOBRE A CESSÃO.
PESSOA COM OUTRAS RESTRIÇÕES NO ATO DO REGISTRO.
COMUNICAÇÃO SUPRIDA POR DIVERSOS TELEFONEMAS REALIZADOS
PELA CEDENTE PRIMITIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Parte reclamante que requer dano moral em face da reclamada, dizendo
que seu nome foi inscrito em cadastro restritivo de crédito por esta, com
a qual nunca manteve negócio jurídico. Cessão de crédito verificada. Em
audiência, a reclamante admitiu ter débito com a loja Marisa (cedente
primitiva) e que desta recebeu diversos telefonemas informando sobre o
débito pendente e com orientações para quitação. Quando da inscrição
referida nos autos,  havia outras, contra a reclamante, o que é
incontroverso.
2. Mesmo entendendo que a notificação é essencial, considero que as
comunicações feitas pela loja são capazes de suprir aquela, pelo que,
neste caso específico, a inscrição não levou a abalo moral.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo esta súmula
de julgamento como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
4. Custas de Lei. Condenação em honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ex vi do art. 55, 2ª
parte, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 20, §3º do CPC, observado o zelo, a
dedicação profissional e as peculiaridades da causa, a encargo da parte

recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n.
0601594-63.2012.8.01.0070, do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Rio Branco, ACORDAM os Membros da Segunda Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência do juiz LEANDRO
LERI GROSS e composição dos juízes JOSÉ AUGUSTO CUNHA FONTES
DA SILVA e ZENAIR FERREIRA BUENO, em negar provimento ao Recurso,
tudo nos termos do Voto do Relator que integra o presente aresto. Votação
unânime. Eu, Alex Fabiano da Silva Lopes, Oficial de Gabinete, digitei.

Era o que continha no original pelo qual me reporto e dou fé. Eu,
___________, Belª. Maria Margareth Bezerra de Faria, Diretora de
Secretaria, publico.

JUIZ(A) DE DIREITO LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA LUCIA COSTA FELISBERTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0124/2013

ADV: DENYS FLEURY BARBOSA DOS SANTOS (OAB 002.583/AC), MURÍS
LAGE (OAB 69018/SP), FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC),
ATALIDIO BADY CASSEB (OAB 00000885AC) - Processo 0000427-
45.1990.8.01.0001 (001.90.000427-5) - Cumprimento de sentença -
Inadimplemento - AUTOR: Empresa Amazonica de Engenharia Ltda  - RÉU:
Empresa Santa Clara Ltda  - a) intime-se a parte credora para, em cinco
dias, apresentar planilha com o valor dos honorários fixados acima, bem
assim incluir a multa do artigo 475-J, CPC;

ADV: LEONARDO DA COSTA (OAB 3584A/AC), LUIZ SARAIVA CORREIA
(OAB 202/AC), RAIMUNDO MENADRO DE SOUZA (OAB 1618/AC) -
Processo 0007081-47.2010.8.01.0001 (001.10.007081-8) - Execução de
Título Extrajudicial - Nota Promissória - CREDOR: Ricardo Dalberto Calixto
- DEVEDOR: C. S. Leite - ME  - FIADORA: Ângela Maria de Aguiar Prado  -
Destarte, determino: a) Intime-se Lívia Maria Firmino para, querendo, opor
embargos de terceiro, no prazo de 5 (cinco) dias. b) Concomitantemente
ao item "b", intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada de
seu crédito, fazendo constar a multa ora imposta ao réu Cosme de Souza
Leite, no prazo de 5 (cinco);

ADV: CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), MAURICIO
HOHENBERGER (OAB 1387/AC), WELLINGTON DE CARVALHO COELHO
(OAB 3105/AC) - Processo 0008200-09.2011.8.01.0001 - Procedimento
Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: Jackeline da Silva
Mota e outros - RÉ: Maria do Socorro da Silva e outro - Considerando o
determinado na Decisão de fl. 129, e tendo em vista que o infante K. J. O.
da S. não manifestou interesse em compor o polo ativo da presente lide
(certidão a fl. 136), determino a sua integração no polo passivo da lide e
consequente citação, na pessoa de sua representante legal (fl. 135)
para, querendo, contestar a lide ou requerer o que entender de direito, no
prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 47, parágrafo único). Não havendo
contestação, ou comparecendo o infante apenas para confirmar os fatos
descritos na inicial, voltem-me conclusos para fixação de pontos
controvertidos e demais deliberações a respeito da produção probatória.
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA (OAB 2713/AC), MARCO ANTONIO
MOURÃO DE OLIVEIRA (OAB 00002426AC) - Processo 0008464-
02.2006.8.01.0001 (001.06.008464-3) - Execução de Título Extrajudicial -
CREDOR: Recol Distribuição e Comércio Ltda  - DEVEDORA: Fabíola
Cavalcante de Freitas  - Defiro o pedido de fl. 53/62. Proceda-se a baixa,
junto ao DETRAN, da restrição incluída pelo Sr. Oficial de Justiça a fl. 33.
Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se com urgência.

ADV: WILLIAM BATISTA NÉSIO (OAB 3638/AC), CELSO HENRIQUE DOS
SANTOS (OAB 3639/AC), PAULO EUGÊNIO OSVALDO SANTIAGO (OAB
41981/MG), ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA
CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0011825-
17.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - AUTOR: Eduardo Rodrigues da Silva Filho  - RÉU: Banco
Bonsucesso S.A.  - Especifiquem as partes as provas que pretendam
produzir, justificando a finalidade, no prazo de 05 (cinco) dias.  Após,
voltem-me conclusos para saneamento do feito ou julgamento antecipado
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da lide, conforme o caso. Intime-se.

ADV: RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), JOÃO ILDAIR DA
SILVA (OAB 3246/RO), RODRIGO MUDROVITSCH (OAB 26966/DF) -
Processo 0012453-74.2010.8.01.0001 (001.10.012453-5) - Usucapião -
Usucapião Ordinária - USUCPTE: Terezinha Purcino e outro - USUCAPIADO:
Raimundo Nonato de Souza e outro - Ante o pleito e documentação de fls.
219/272, trata-se de hipótese de sucessão processual, devendo constar
no polo passivo o Espólio de Eloysa Levy de Barbosa, representado pelo
seu inventariante Jimmi Barbosa Levy. Não havendo questão processual
pendente ou irregularidade a ser sanada nem se verificando hipótese de
extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, declaro o
processo em ordem. Sendo necessária a produção de prova em audiência
para comprovação dos fatos relatados na exordial, defiro o depoimento
das partes e de testemunhas, devendo estas serem arroladas até 10
(dez) dias antes da audiência (CPC, art. 407). Deverão as partes, no
mesmo prazo, juntar eventuais provas documentais complementares,
sob pena de preclusão. Providencie a Escrivania: intimem-se as partes
do teor desta decisão; designe-se audiência de conciliação, instrução e
julgamento, observadas as comunicações necessárias; dê-se ciência ao
Ministério Público.

ADV: KATIA MARIA CHAVES VALENTE DA SILVA FARIAS (OAB 3382/
AC), RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo
0016582-25.2010.8.01.0001 (001.10.016582-7) - Cumprimento de
sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução -
EMBARGANTE: I W aks Sabino Importaçao e Exportaçao - ME  -
EMBARGADO: Oppenheimer Herbert Hans Medeiros de Queiroz  - Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de Flávia Fontes Martins Sabino,
considerando que esta assinou o contrato de locação executado na
qualidade de fiadora, o que permite a expropriação de seu patrimônio em
caso de inadimplência do devedor principal da avença. Não havendo
questão processual pendente ou irregularidade a ser sanada nem se
verificando hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado
da lide, declaro o processo em ordem. Sendo necessária a produção de
prova em audiência para comprovação das circunstâncias que resultaram
na rescisão da avença, defiro o depoimento das partes e de testemunhas,
devendo estas serem arroladas no prazo de lei. Providencie a Escrivania:
Retifique-se a autuação, fazendo constar a classe processual de
Embargos a execução  . intimem-se as partes do teor desta decisão;
designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, observadas
as comunicações necessárias;

ADV: JUCYANE PONTES DE ASSIS (OAB 2540/AC) - Processo 0016697-
12.2011.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTOR:
Comercial Ronsy Ltda.  - RÉU: Eliacre Comércio e Representações Ltda  -
Decorrido o prazo, diga a parte exequente o que for de direito, em 5
(cinco) dias, ocasião em que deverá apresentar bens do executado
passíveis de penhora

ADV: ACREANINO DE SOUZA NAUA (OAB 3168/AC), PEDRO ROBERTO
ROMÃO (OAB 209551/SP) - Processo 0016788-39.2010.8.01.0001
(001.10.016788-9) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: HSBC Administradora de Consórcios Ltda.
- RÉU: Lourival da Silva Júnior  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato
A56) Dá a parte ré  por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar
aos autos procuração e/ou substabelecimento.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731A/AC), WHELITON SOUZA
DA SILVA (OAB 3804/AC) - Processo 0017625-26.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Interpretação /  Revisão de Contrato - AUTORA:
Maria Donizete Souza Silva  - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A
- Verificando a irregularidade da representação processual do Réu, Banco
Bradesco Financiamentos S/A, com ausência da procuração do advogado
Mauro Paulo Galera Mari, suspendo por 10 (dez) dias o processo para
que o Réu sane a irregularidade, sob as penalidades previstas no art. 13,
II do CPC. No mesmo prazo, deverá o réu se manifestar sobre as petições
de fls. 170/172 e 208. Intime-se.

ADV: JEISE MOREIRA DE ALMEIDA SOUZA (OAB 2173/AC), RAIMUNDO
NONATO DE LIMA (OAB 1420/AC), MARINHO DA COSTA GALLO (OAB
00000504AC) - Processo 0018129-18.2001.8.01.0001 (001.01.018129-
7) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - INVTE: Evenini Souza da
Silva  - RÉ: Rosa Maria Fernandes  - a) intime-se a parte credora para, em
cinco dias, apresentar planilha com o valor dos honorários fixados acima,
bem como com a inclusão da multa do artigo 475-J, CPC;

ADV: ILSEN FRANCO VOGTH (OAB 3419/AC) - Processo 0018316-
40.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos -
AUTORA: Jaqueline Costa de Oliveira  - RÉU: Nádia Maria Dantas Barbosa
- (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A16) Dá a parte autora por intimada
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Ar negativo.

ADV: VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES (OAB 1780/AC), MAURO
PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT) - Processo 0019217-
08.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Valdomiro da Silva Magalhaes  - RÉU: Banco Finasa
BMC S.A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte autora
por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das
preliminares arguidas na contestação fls 99/151  (art. 301) e/ou nas
hipóteses dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), RENATA
CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 012.175/PA), THIAGO VINICIUS
GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), STELA MARIS VIEIRA DE SOUZA
(OAB 002.906/AC) - Processo 0020714-33.2007.8.01.0001
(001.07.020714-4) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Material - AUTOR: Reginaldo Barbosa da Silva  - RÉU: Bradesco Vida e
Previdência S/A  - Considerando as petições de fls. 215/216 e 219/220,
dê-se vista ao Ministério Público.

ADV: IVAN CORDEIRO FIGUEIREDO (OAB 1697/AC), OCTAVIA DE
OLIVEIRA MOREIRA, PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC) - Processo
0020987-36.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Moral - AUTORA: Maria Antonieta Nunes de Mello  - RÉU: Novesa
Veículos Automotores Ltda - Ford Motor Company Brasil Ltda  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte autora  por intimada para, no
prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das preliminares arguidas
na contestação de fls 97/108 e  123/138 (art. 301) e/ou nas hipóteses
dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), MAURO FERREIRA
PINTO JUNIOR (OAB 2539/AC), FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438A/
AC) - Processo 0021160-02.2008.8.01.0001 (001.08.021160-8) -
Procedimento Ordinário - AUTOR: Manoel de Jesus dos Santos Alves  -
RÉU: Banco do Brasil S/A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A22) Dá
as partes por intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o
que entender de direito, apresentando, desde logo, os cálculos de
liquidação, se for o caso.

ADV: ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), ALFREDO SEVERINO
JARES DAOU  (OAB 3446/AC), LILIAN ALVES  DE OLIVEIRA (OAB 219727/
SP), LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), FERNANDA VIEIRA
CAPUANO (OAB 150345/SP) - Processo 0022006-19.2008.8.01.0001
(001.08.022006-2) - Cumprimento de sentença - AUTOR: Levy Nascimento
de Oliveira  - RÉU: BMC  - Defiro a expedição de alvará em favor dos
patronos da parte autora, para liberação do valor depositado à fl. 273,
dando por satisfeita a obrigação quanto aos honorários sucumbenciais da
fase de conhecimento. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA (OAB 3224/RO) -
Processo 0023410-03.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Moral - AUTOR: Golbery Mourão de Holanda  - RÉU:
Sundow - Bike, Fitnes e Motos e outro - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16,
Ato A16) Dá a autora parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestar-se acerca do Ar negativo.

ADV: FERDINANDO FARIAS ARAÚJO NETO (OAB 2517/AC),
ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO (OAB 401/AC), PAULO LUIZ PEDRAZZA
(OAB 1917/AC), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 3399/
AC) - Processo 0023603-86.2009.8.01.0001 (001.09.023603-4) -
Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: L. S.
Neves - ME  - RÉU: Banco Itaú S/A  - Tratando-se de relação contratual de
natureza bancária, sendo a parte autora hipossuficiente em relação ao
réu e beneficiária final dos serviços prestados, tenho por aplicável à
espécie o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, defiro, em
favor da parte autora, a inversão do ônus da prova. Sendo necessária a
produção de prova para demonstração do alegado, defiro a realização
de perícia judicial grafotécnica sobre o documento de fl. 23 , a ser realizada
por perito do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Acre,
o qual deverá cumprir o encargo, independemente de compromisso nos
autos. Desde já fica estipulado como quesito do juízo o seguinte: a) as
assinaturas apostas nos documentos periciados partiram do punho de
Lucimar da Silva Neves? Outrossim, determino: 1) intime-se o réu Banco
Itaú S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente em juízo os
originais do documento de fls. 23, sob pena de aceitação tácita dos fatos
afirmados pelo autor (CPC, art. 359, caput). Registro que o documento
requerido deve ser apresentado fisicamente.

ADV: RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC), FERNANDO
AUGUSTO DE SOUZA (OAB 27460/PR), KATIA MARIA CHAVES VALENTE
DA SILVA FARIAS (OAB 3382/AC) - Processo 0024714-08.2009.8.01.0001
(001.09.024714-1) - Cumprimento de sentença - Juros de Mora - Legais
/ Contratuais - CREDOR: Oppenheimer Herbert Hans Medeiros Queiroz e
outros - DEVEDOR: I Waks Sabino  - FIADOR: Izilton Warks Sabino  -
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Requeira parte credora o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco)
dias.

ADV: IGOR CLEM SOUZA SOARES (OAB 2854/AC), ISABEL  SILVA (OAB
3896/RO), LEONARDO VIDAL CALID (OAB 3295/AC), VERA LUCIA HEEP
(OAB 2196/AC) - Processo 0026200-28.2009.8.01.0001 (001.09.026200-
0) - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE: Maria Veriana Martins
- REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A  - Cumpra-se.

ADV: PAULO LUIZ PEDRAZZA (OAB 1917/AC), DALLIANA CIESLAKI DA
SILVA (OAB 3078/AC) - Processo 0029172-34.2010.8.01.0001 -
Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução - EMBARGANTE: Banco Fibra S/A  - EMBARGADA:
Joelma da Silva Pais  - Sendo assim, rejeito a Impugnação ao Cumprimento
de Sentença.

ADV: RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo
0701444-69.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTOR: Otoniel Andrade Santos  - RÉU: Banco
BGN S/A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A16) Dá a parte autora
por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Ar
negativo.

ADV: JORGE OSVALDO PEREIRA DA SILVA (OAB 2088/AC), CELSO
MARCON (OAB 10990/ES), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/
AC) - Processo 0703728-50.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Dirceu Rocha  - RÉU: Banco
Fiat S/A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte autora por
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das
preliminares arguidas na contestação fls 31/37 (art. 301) e/ou nas
hipóteses dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), SARA ADRIANA
RIBEIRO DA CRUZ (OAB 3253/AC) - Processo 0705374-95.2013.8.01.0001
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:
Cirlande Bezerra Lima  - RÉU: Banco Finasa BMC S/A  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte autora por intimada para, no prazo
de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das preliminares arguidas na
contestação fls 133/ 175 (art. 301) e/ou nas hipóteses dos art. 326,
ambos do CPC.

ADV: SARA ADRIANA RIBEIRO DA CRUZ (OAB 3253/AC), MAURO PAULO
GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0705374-95.2013.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:
Cirlande Bezerra Lima  - RÉU: Banco Finasa BMC S/A  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, Ato A56) Dá a parte ré por intimada para, no prazo de
5 (cinco) dias, juntar aos autos procuração e/ou substabelecimento.

ADV: MARIO WESLEY GARCIA (OAB 2830/AC), CELSO MARCON (OAB
10990/ES), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo
0706078-11.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTORA: Silvana Taumaturgo dos Santos  -
REQUERIDO: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A  -
(COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte autora  por intimada
para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das preliminares
arguidas na contestação fls 125/ 166 (art. 301) e/ou nas hipóteses dos
art. 326, ambos do CPC.

ADV: MARIO WESLEY GARCIA (OAB 2830/AC), CELSO MARCON (OAB
10990/ES), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo
0708586-27.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTORA: Benedita Dias da Silva  - RÉU: BV
Financeira S.A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte
autora por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca
das preliminares arguidas na contestação de fls.96/135 (art. 301) e/ou
nas hipóteses dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 2777/AC) - Processo 0708815-
84.2013.8.01.0001 - Monitória - Cheque - CREDOR: Gerson Botelho de
Frias  - DEVEDOR: JOSÉ ARISTIDES JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR  -
Defiro a gratuidade judiciária em favor da parte autora. Considerando os
documentos de fls. 15/42, tramitem-se os autos em segredo de justiça. O
pedido tem por base prova escrita do alegado crédito, conforme se observa
dos documentos que acompanham a inicial, além do que atende aos
demais requisitos legais. Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado
citatório de pagamento a fim de que o débito seja satisfeito no prazo de 15
 (quinze) dias, observadas as advertências do art. 1.102-C, do CPC.
Cumpra-se.

ADV: SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 2777/AC) - Processo 0708834-
90.2013.8.01.0001 - Monitória - Nota Promissória - CREDOR: Gerson
Botelho de Frias  - DEVEDOR: Cosme de Souza Leite  - Defiro a gratuidade

judiciária em favor da parte autora. Considerando os documentos de fls.
15/42, tramitem-se os autos em segredo de justiça. O pedido tem por
base prova escrita do alegado crédito, conforme se observa dos
documentos que acompanham a inicial, além do que atende aos demais
requisitos legais. Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado citatório
de pagamento a fim de que o débito seja satisfeito no prazo de 15 (quinze)
dias, observadas as advertências do art. 1.102-C, do CPC. Cumpra-se.

ADV: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC) - Processo
0708916-24.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTORA: Maria Luzinete Bardales Manuaro da
Silva  - RÉU: Banco Santander - AYMORÉ Crédito, Financiamentos e
Investimentos S/A  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte
autora por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca
das preliminares arguidas na contestação de fls. 178/221, bem como  dos
documentos juntados às fls. 84/129.

ADV: SIMAO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 3743/AC) - Processo
0709310-31.2013.8.01.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária -
USUCPTE: Lidiane Lima de MORAIS  - USUCAPIADO: Espólio de Eduardo
Assmar, Tufi Assmar e Antonio Assmar  - Citem-se, por edital de 30
(trinta) dias (art. 297, CPC), a pessoa em cujo nome estiver transcrito o
imóvel, bem como todos os confinantes e, por edital, com prazo de 30
(trinta) dias (art. 232, IV, CPC), os confinantes e os interessados ausentes,
incertos e desconhecidos (art. 942, CPC). Cientifiquem-se, por via postal,
para que manifestem eventual interesse na causa, os representantes da
Fazenda Pública da União, do Estado e do Município (art. 942, §2°, CPC),
encaminhando-se a cada um cópia da inicial e dos documentos que a
instruíram; Notifique-se, também, o representante do Ministério Público;
Intime-se.

ADV: ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA (OAB 3224/RO) -
Processo 0709444-58.2013.8.01.0001 - Usucapião - Usucapião da L
6.969/1981 - USUCPTE: Francisca Araújo de Souza  - USUCAPIADO:
Espólio de Eduardo Assmar e outros - Defiro o pedido de gratuidade
judiciária em favor da parte autora. Citem-se, pessoalmente, com o prazo
de 15 (quinze) dias (art. 297, CPC), a pessoa em cujo nome estiver
transcrito o imóvel, bem como todos os confinantes e, por edital, com
prazo de 30 (trinta) dias (art. 232, IV, CPC), os confinantes e os
interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 942, CPC).
Cientifiquem-se, por via postal, para que manifestem eventual interesse
na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e
do Município (art. 942, §2°, CPC), encaminhando-se a cada um cópia da
inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se, também, o
representante do Ministério Público; Intime-se.

ADV: KELLEY JANINE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 2627/AC), MARCELO
DE OLIVEIRA FARIAS (OAB 2915/AC) - Processo 0710809-
50.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e
devolução do dinheiro - AUTORA: Leonília Jany Oliveira Ferreira  - RÉU:
Banco do Brasil S/A.  - Os benefícios da assistência judiciária gratuita
podem ser concedidos com a simples afirmação expressa da parte, de
não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do
processo. Ocorre que conforme a Lei 1.422/2001 (Regimento de custas),
em seu art. 2º, § 2º, para fazer prova de insuficiência de recursos,
mediante simples afirmação, na  própria petição inicial, será exigido
procuração conferindo poderes especiais ao patrono para tal fim. No
caso, a procuração outorgada aos patronos da parte autora não lhes
confere poderes especiais para fazer afirmação de hipossuficiência de
recursos, nem é apresentado nos autos declaração desta insuficiência,
firmada pela própria autora. Desta forma, concedo o prazo de 10 (dez)
dias, para que a parte autora emende a petição inicial, apresentando
declaração de sua hipossuficiência financeira, ou apresente procuração
dando aos seus patronos poderes especiais para fazer afirmação de
sua hiposuficiência, sob pena indeferimento da gratuidade requerida,
com o conseqüente recolhimento da taxa judiciária. No mesmo prazo,
deverá esclarecer se pretende a inclusão da operadora de tv por
assinatura no polo passivo, considerando que faz menção a ela na narrativa
dos fatos como parte requerida, sem, no entanto, tê-la incluído. Intime-se.

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA CASTRO
DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0710820-79.2013.8.01.0001 -
Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - CREDOR: Antonio
Batista de Sousa  - DEVEDOR: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - ADVOGADO:
Antonio Batista de Sousa - Antonio Batista de Sousa  - Tratando-se de
processo executivo em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A, que se encontra
em fase de liquidação extrajudicial, determino a suspensão do presente
feito, consubstanciado no art. 18, "a", Lei 6024/74. Decorrido o prazo de 06
(seis) meses, intime-se o credor para manifestar-se sobre as providências
adotadas junto ao liquidante. Intime-se.

ADV: LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), ANTONIO
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BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC) - Processo 0710825-
04.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer /
Não Fazer - CREDOR: Marcello Mozzi  - DEVEDOR: Banco Cruzeiro do Sul
S/A  - Tratando-se de processo executivo em face do Banco Cruzeiro do
Sul S/A, que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, determino a
suspensão do presente feito, consubstanciado no art. 18, "a", Lei 6024/
74. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses, intime-se o credor para
manifestar-se sobre as providências adotadas junto ao liquidante. Intime-
se.

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA
CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0710828-
56.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - CREDOR: Raimundo da Costa Bastos  - DEVEDOR: Banco
Cruzeiro do Sul S/A  - Ensejo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte
credora junte cópias legíveis dos documentos de fls. 11/44, sob pena de
extinção. Após, tratando-se de processo executivo em face do Banco
Cruzeiro do Sul S/A, que se encontra em fase de liquidação extrajudicial,
determino a suspensão do presente feito, consubstanciado no art. 18,
"a", Lei 6024/74. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, intime-se o credor
para manifestar-se sobre as providências adotadas junto ao liquidante.
Intime-se.

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo
0710832-93.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Locação
de Móvel - CREDOR: A. S. Rocha EPP  - DEVEDOR: Greide Engenharia
Construção e Pavimentação Ltda e outro - Os benefícios da assistência
judiciária gratuita podem ser concedidos com a simples afirmação expressa
da parte, de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas
do processo. Ocorre que conforme a Lei 1.422/2001 (Regimento de
custas), em seu art. 2º, § 2º, para fazer prova de insuficiência de recursos,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, será exigido
procuração conferindo poderes especiais ao patrono para tal fim. No
caso, a procuração outorgada ao patrono da parte credora não lhe confere
poderes especiais para fazer afirmação de hipossuficiência de recursos,
nem é apresentado nos autos declaração desta insuficiência, firmada
pelo próprio credor. Desta forma, concedo o prazo de 10 (dez) dias, para
que a parte credora  emende a petição inicial, apresentando declaração
de sua hipossuficiência financeira, assinada por seu representante legal,
ou apresente procuração dando ao seu patrono poderes especiais para
fazer afirmação de sua hiposuficiência, sob pena indeferimento da
gratuidade requerida, com o conseqüente recolhimento da taxa judiciária.
Intime-se.

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC),
ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO (OAB 3055/AC), ARMANDO
DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 3102/AC), VANDRÉ DA COSTA
PRADO (OAB 3880/AC) - Processo 0710948-02.2013.8.01.0001 -
Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - CREDOR: Cooperativa
dos Produtos Florestais Comunitário  - DEVEDOR: Complexo Industrial
Florestal Xapuri  - a) Defiro em favor da parte credora os benefícios da
assistência judiciária gratuita; b) Cite-se para pagamento da dívida, no
prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora e avaliação dos
bens, intimando-se pessoalmente a parte devedora, ou seu advogado
(se constituído), na mesma oportunidade, da realização dos
supramencionados atos processuais; c) Fixo os honorários advocatícios
em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade
em caso de pagamento integral da dívida (CPC, art. 652-A e parágrafo
único); d) Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de
penhora, e verificado que o devedor não efetuou o pagamento, determino
a requisição e o bloqueio de quantia suficiente para satisfazer a execução,
por intermédio do sistema BACEN-JUD; e) Ocorrendo o bloqueio de ativos
financeiros, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do Brasil, em
conta judicial remunerada, dispensada a lavratura do termo de penhora e
também a intimação do depositário, desde que juntada a comunicação ou
comprovante de recebimento do depósito pelo Banco; f) Realizada a
penhora, intimar a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, na
falta deste, pessoalmente, observado o disposto no art. 652, § 5º, do
CPC; g) Frustrado o bloqueio e não havendo indicação de nenhum outro
bem passível de penhora, fica determinada a suspensão do processo
(CPC, art. 791, III) pelo prazo de 6 (seis) meses; Cumpra-se.

ADV: GERALDO NEVES ZANOTTI (OAB 2252/AC) - Processo 0710976-
67.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos
de Crédito - CREDOR: A. Leite Representações (Comercial Pereira)  -
DEVEDOR: Edmilson da Silva Gomes  - a) Cite-se para pagamento da
dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora e avaliação
dos bens, intimando-se pessoalmente a parte devedora, ou seu advogado
(se constituído), na mesma oportunidade, da realização dos
supramencionados atos processuais; b) Tem prioridade na penhora os
bens indicados na inicial pelo credor; c) Fixo os honorários advocatícios
em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade

em caso de pagamento integral da dívida (CPC, art. 652-A e parágrafo
único); d) Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de
penhora, e verificado que o devedor não efetuou o pagamento, determino
a requisição e o bloqueio de quantia suficiente para satisfazer a execução,
por intermédio do sistema BACEN-JUD; e) Ocorrendo o bloqueio de ativos
financeiros, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do Brasil, em
conta judicial remunerada, dispensada a lavratura do termo de penhora e
também a intimação do depositário, desde que juntada a comunicação ou
comprovante de recebimento do depósito pelo Banco; f) Realizada a
penhora, intimar a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, na
falta deste, pessoalmente, observado o disposto no art. 652, § 5º, do
CPC; g) Frustrado o bloqueio e não havendo indicação de nenhum outro
bem passível de penhora, fica determinada a suspensão do processo
(CPC, art. 791, III) pelo prazo de 6 (seis) meses; Cumpra-se.

ADV: CLAUDIA MARIA DA FONTOURA MESSIAS SABINO (OAB 3187/AC)
- Processo 0710981-89.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença -
Multa Cominatória / Astreintes - CREDOR: Willians da Silva Lima  - DEVEDOR:
Banco Finasa BMC S/A  - Para o  desenvolvimento válido e regular do
processo, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, conforme preconiza o art. 283, do
Código de Processo Civil. Destarte, ensejo à parte credora o prazo de 10
(dez) dias para juntada de procuração e comprovante da intimação da
parte devedora, indicando o termo inicial da multa, sob pena de
indeferimento. Intime-se.

ADV: AILTON MACIEL DA COSTA (OAB 3158/AC), IGOR CLEM SOUZA
SOARES (OAB 2854/AC), LEONARDO VIDAL CALID (OAB 3295/AC) -
Processo 0711016-49.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas
e Danos - AUTOR: Manoel Roque de Lima  - RÉU: Francisco de Souza
Rolando Moreira  - Posto isso, ausentes os pressupostos insculpidos no
artigo 273 do Código de Processo Civil, denego os efeitos da tutela
antecipada nos termos pedido na inicial. Cite-se a parte ré para responder
a ação no prazo de 15 dias, querendo, sob as advertências da Lei (CPC,
art. 285). Intimem-se.

ADV: FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438/AC), NATHALIE CAMPOS
(OAB 3710/AC), ANA CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC) -
Processo 0711019-04.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial -
Prestação de Serviços - CREDOR: União Educacional do Norte  - DEVEDOR:
Miterram da Costa Castro  - A inicial não atende ao disposto no art. 283 do
CPC, uma vez que, em sendo a credora pessoa jurídica, devem vir aos
autos seus atos constitutivos. Razão disto, concedo à credora o prazo
de 10 (dez) dias para proceder a juntada dos aludidos documentos, sob
pena de indeferimento da inicial (art.284, parágrafo único, do CPC). Intime-
se.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC) - Processo
0711031-18.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Multa
Cominatória / Astreintes - CREDOR: Raimundo Gomes Pereira  - DEVEDOR:
Banco do Brasil S/A  - O credor alega que o banco devedor foi intimado
para cumprir determinação judicial no dia 12.7.2013, sob pena de multa,
mas não a cumpriu, razão pela qual vem requerer a execução das
astreintes. No entanto, o documento de fls. 52 não é claro na indicação de
que o réu, após intimado, descontou o valor integral da parcela do
empréstimo em revisão, ou seja, R$ 149,73 e não o valor determinado na
decisão (R$ 116,81). Sendo assim, ensejo o prazo de 10 (dez) dias para
que o credor comprove que o banco descumpriu a determinação judicial,
após sua intimação, trazendo aos autos documentos que corroborem as
suas alegações. Intime-se.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC) - Processo
0711033-85.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Multa
Cominatória / Astreintes - CREDOR: Raimundo Gomes Pereira  - DEVEDOR:
Banco do Brasil S/A  - O exequente alega que o banco executado foi
intimado para cumprir determinação judicial no dia 12.7.2013, sob pena de
multa, mas não a cumpriu, razão pela qual vem requerer a execução das
astreintes. Entretanto, não há nos autos documento a indicar que o réu,
após intimado, descontou o valor integral da parcela do empréstimo em
revisão, ou seja, R$ 98,67 e não o valor determinado na decisão (R$
76,13). Sendo assim, ensejo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor
comprove que o banco descumpriu a determinação judicial, após sua
intimação, trazendo aos autos documentos a corroborar as suas
alegações. Intime-se.

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA
CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0711062-
38.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
- CREDOR: Antonio Batista de Sousa  - DEVEDOR: Banco Cruzeiro do Sul
S/A  - ADVOGADO: Antonio Batista de Sousa - Antonio Batista de Sousa
- Tratando-se de  processo executivo em face do Banco Cruzeiro do Sul
S/A, que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, determino a
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suspensão do presente feito, consubstanciado no art. 18, "a", Lei 6024/
74. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, intime-se o credor para
manifestar-se sobre as providências adotadas junto ao liquidante. Intime-
se.

3ª VARA CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO LOIS CARLOS ARRUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS CEZAR QUINTELA DE SOUZA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0239/2013

ADV: GIORDANO SIMPLICIO JORDAO (OAB 2642/AC), CIBELLE DELL
ARMELINA ROCHA (OAB 2543/AC), ANA LUIZA FELIX FABRI PRATAVIERA
(OAB 3060/AC), RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FILHO, THIAGO
AUGUSTO CARVALHO (OAB 2476E/AC) - Processo 0003745-
69.2009.8.01.0001 (001.09.003745-7) - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Material - AUTOR: CIC Construções e Comercio
Ltda  - RÉU: Darly Alves da Silva Filho e outro - Dá a parte Autora por
intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão
do oficial de justiça.

ADV: ANDREA MEDEIROS GUEDES CABRAL OLIVEIRA (OAB 3337/AC),
JOÃO AUGUSTO FREITAS GONÇALVES (OAB 3043/AC) - Processo
0008646-75.2012.8.01.0001 - Procedimento Sumário - Seguro - AUTOR:
Paulo Roberto Pessoa da Silva  - RÉ: Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A  - 1. Diga a parte Ré acerca do pedido de desistência, no
prazo de 5 (cinco) dias. 2. Intime-se.

ADV: ANDRÉ KUIBIDA OKAMURA (OAB 3713/AC), GERSEY SILVA DE
SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC), ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES (OAB 3592/AC), FLORINDO SILVESTRE POERSCH (OAB
800/AC), FRANCIANE NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC) - Processo
0008675-28.2012.8.01.0001 - Procedimento Sumário - Seguro - AUTORA:
Maria Azeneide Mourão da Silva  - RÉ: Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os presentes autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-se.

ADV: KATIUSCIA DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 3441/AC), CELSON
MARCON (OAB 3266/AC) - Processo 0009433-07.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUTOR: Pedro Ferreira
Cavalcante  - RÉU: Banco Fiat S/A  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se
os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-
se.

ADV: RAFAELA MACIEL FERREIRA (OAB 2669/AC), CLAUDIO DIOGENES
PINHEIRO (OAB 2105/AC), JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/
AC), LUIZ CARLOS RIBEIRO SANTOS (OAB 3346/AC), CARLOS ALBERTO
BOZIO (OAB 3784/AC) - Processo 0010367-62.2012.8.01.0001 -
Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - AUTOR: Jose Maria Maciel
Constâncio e outro - RÉ: Antonia Glaucia Silva Medeiros  - Dá a parte
Autora por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca
das preliminares arguidas na contestação (art. 301) e/ou nas hipóteses
dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: IDERLÂNDIA N. DA LUZ DOS SANTOS (OAB 3689/AC), ODEMILTON
D AVILA LUCENA, EDSON CARNEIRO DA COSTA (OAB 369/AC) - Processo
0010372-21.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Moral - REQUERENTE: Dirceu da Cunha Gonçalves Ribeiro  -
REQUERIDO: Rommanel Joias  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-
se.

ADV: CELSO MARCON (OAB 10990/ES), MARINA BELANDI SCHEFFER
(OAB 3232/AC), PAULO JOSE BORGES DA SILVA (OAB 3306/AC) -
Processo 0010518-28.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Francisco das Chagas
Pereira da Silva  - RÉU: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e
Investimento  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os presentes autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-se.

ADV: JOÃO FERNANDO FAGUNDES LOBO (OAB 2758/AC), FRANCISCO
VALADARES NETO (OAB 00002429AC) - Processo 0011962-
43.2005.8.01.0001 (001.05.011962-2) - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Material - AUTOR: Tumy Indústria Madeireira
Comercio de Imp. e Exp. e Transporte Ltd  - RÉU: Tractobras Energética
Ltda  - 3. Pelo exposto, com fundamento no inciso VI do art. 267 do Código
de Processo Civil, pela falta de interesse processual, julgo a parte Autora
carecedora da ação e extingo o processo sem resolução do mérito. 4.
Condeno a parte Autora nas custas processuais e honorários

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do
§ 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, suspendendo essa condenação
nos termos da Lei Federal n. 1.060/50, em razão da gratuidade judiciária
já deferida. 5. P. R. I. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma
legal.

ADV: KEMMIL DE MELO COELHO (OAB 2551/AC), CRISTIANO VENDRAMIN
CANCIAN (OAB 3548/AC), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB
3600/AC) - Processo 0012574-34.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Jacó Oliveira Santos  -
RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-
se.

ADV: ANTONIO WEVERTON QUINTELA DE SOUZA (OAB 3166/AC),
RONNEY DA SILVA FECURY - Processo 0013752-18.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Bem de Família - AUTOR: R. C. M.  - RÉ: M. da C.
V. de O.  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A4) Dá a parte por
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das
preliminares arguidas na contestação (art. 301) e/ou nas hipóteses dos
art. 326, ambos do CPC.

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), OCTAVIA
DE OLIVEIRA MOREIRA - Processo 0014036-26.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA:
Eile Maria Assis Thaumaturgo  - RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - D E S
P A C H O: 1. Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça deste Estado. 2. Intime-se.

ADV: MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo 0023634-
38.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - CREDOR:
Dines de Souza Lima  - DEVEDOR: Construtora Boa Vista e Comércio Ltda
- Dá a parte Autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-
se acerca do Aviso de Recebimento Negativo.

ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/PR), FRANCISCO
IVO RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 731/AC), CINTIA VIANA CALAZANS
SALIM (OAB 3554/AC) - Processo 0030777-78.2011.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:
Heiri-vando Dantas Maia  - RÉU: Banco do Brasil S/A.  - D E S P A C H O:
1. Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
deste Estado. 2. Intime-se.

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo
 0709354-50.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S.A  - RÉU: Adegilson Ferreira da Silva  - D E C I S Ã O: 1.
Tendo em vista que a parte Autora está livre, a qualquer instante, antes do
julgamento da causa, para apresentar a prova da mora da parte Ré e aí,
se for o caso, obter a liminar, indefiro, por ora, a liminar requerida, bem
como o pedido de fl. 29. Acrescento ainda que, no caso, não considero
inválida ou nula a Notificação expedida fora do domicílio da parte Ré
consumidora. Tão só assento que a aludida Notificação, embora válida,
não produz o efeito jurídico de constituir em mora a parte Ré, especifica
e exclusivamente quanto ao contrato de alienação fiduciária, que é negócio
jurídico regulado pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor (Lei
Federa n. 8.078/90) e assegura, tal Diploma Legal, a facilitação da defesa
do consumidor, inclusive quanto à ciência ao procedimento inicial da
cobrança, em ordem a que, para atender tal postulado garantidor da
facilitação da defesa em juízo e fora dele, deva a ação e também notificação
ou protesto da dívida serem ajuizadas e feita ou tirado no domicílio do
consumidor tido como devedor. E tal garantia legal e constitucional de
facilitação da defesa do consumidor será totalmente frustrada, invalidada
ou mitigada se a ação e a notificação ou protesto não forem ajuizada,
expedida ou tirado no domicílio do consumidor tido como devedor, já que
tais instrumentos jurídicos - notificação ou protesto - servem e tem, no
caso, a finalidade de constituir o devedor em mora e principalmente
constituir, tal documento, elemento indispensável à obtenção de liminar
em ação judicial de busca e apreensão fundada na mora do devedor.
Sendo expedida a notificação ou tirado o protesto fora do domicílio do
consumidor tido como devedor, não poderá ela facilmente conhecer
exatamente a dívida e até mesmo opor-se à notificação ou protesto, que
foi expedida ou tirado fora de seu domicílio. Facilmente se percebe as
dificuldades em se deslocar a outro domicílio para, diretamente junto à
Serventia de Protesto ou de Notificação, conhecer inteiramente, não só o
conteúdo da dívida, como a legalidade do procedimento constituidor da
mora. Lembro ainda que não se discute mais e hoje é inteiramente pacífico
o entendimento de que a ação de busca e apreensão, em casos de
alienação fiduciária, é da competência do juízo do domicílio do devedor,
sendo caso de competência funcional, absoluta, inclusive, por isso mesmo,
declarável de ofício pelo órgão judicante que não seja do domicílio do
devedor, exatamente pelo fundamento da facilitação do direito de defesa



32 Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.
ANO XX Nº 4.987 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

do consumidor tido como devedor. Por esse mesmo fundamento que faz
a ação de busca e apreensão ser da competência do juízo do domicílio do
consumidor, para lhe facilitar a defesa, não há razão jurídica, a meu ver,
que justifique atribuir o efeito jurídico da mora, oponível em ação judicial e
como fundamento de obtenção de liminar, à notificação ou protesto
expedida ou tirado fora do domicílio do devedor. 3. Cite-se a parte Ré
para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao pedido na forma e sob
as penalidades da lei. 4. Intime-se.

ADV: MÉLANIE GALINDO MARTINHO (OAB 3793/RO), ALEXANDRE
CRISTIANO DRACHENBERG (OAB 2970/AC), ADRIANO DRACHENBERG
(OAB 2969/AC) - Processo 0709698-31.2013.8.01.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco
Volkswagen S/A  - RÉU: Ranisson Muniz da Costa  - D E C I S Ã O: 1. Tendo
em vista que a parte Autora está livre, a qualquer instante, antes do
julgamento da causa, para apresentar a prova da mora da parte Ré e aí,
se for o caso, obter a liminar, indefiro, por ora, a liminar requerida, bem
como o pedido de fls. 53/60. Acrescento ainda que, no caso, não considero
inválida ou nula a Notificação expedida fora do domicílio da parte Ré
consumidora. Tão só assento que a aludida Notificação, embora válida,
não produz o efeito jurídico de constituir em mora a parte Ré, especifica
e exclusivamente quanto ao contrato de alienação fiduciária, que é negócio
jurídico regulado pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor (Lei
Federa n. 8.078/90) e assegura, tal Diploma Legal, a facilitação da defesa
do consumidor, inclusive quanto à ciência ao procedimento inicial da
cobrança, em ordem a que, para atender tal postulado garantidor da
facilitação da defesa em juízo e fora dele, deva a ação e também notificação
ou protesto da dívida serem ajuizadas e feita  ou tirado no domicílio do
consumidor tido como devedor. E tal garantia legal e constitucional de
facilitação da defesa do consumidor será totalmente frustrada, invalidada
ou mitigada se a ação e a notificação ou protesto não forem ajuizada,
expedida ou tirado no domicílio do consumidor tido como devedor, já que
tais instrumentos jurídicos - notificação ou protesto - servem e tem, no
caso, a finalidade de constituir o devedor em mora e principalmente
constituir, tal documento, elemento indispensável à obtenção de liminar
em ação judicial de busca e apreensão fundada na mora do devedor.
Sendo expedida a notificação ou tirado o protesto fora do domicílio do
consumidor tido como devedor, não poderá ela facilmente conhecer
exatamente a dívida e até mesmo opor-se à notificação ou protesto, que
foi expedida ou tirado fora de seu domicílio. Facilmente se percebe as
dificuldades em se deslocar a outro domicílio para, diretamente junto à
Serventia de Protesto ou de Notificação, conhecer inteiramente, não só o
conteúdo da dívida, como a legalidade do procedimento constituidor da
mora. Lembro ainda que não se discute mais e hoje é inteiramente pacífico
o entendimento de que a ação de busca e apreensão, em casos de
alienação fiduciária, é da competência do juízo do domicílio do devedor,
sendo caso de competência funcional, absoluta, inclusive, por isso mesmo,
declarável de ofício pelo órgão judicante que não seja do domicílio do
devedor, exatamente pelo fundamento da facilitação do direito de defesa
do consumidor tido como devedor. Por esse mesmo fundamento que faz
a ação de busca e apreensão ser da competência do juízo do domicílio do
consumidor, para lhe facilitar a defesa, não há razão jurídica, a meu ver,
que justifique atribuir o efeito jurídico da mora, oponível em ação judicial e
como fundamento de obtenção de liminar, à notificação ou protesto
expedida ou tirado fora do domicílio do devedor. 3. Cite-se a parte Ré
para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao pedido na forma e sob
as penalidades da lei. 4. Intime-se.

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo
0710761-91.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: AYMORÉ Crédito, Financiamento e
Investimento S/A  - RÉ: Francilucia Freitas de Melo  - D E S P A C H O: 1.
Complete a parte Autora a petição inicial, apresentando o instrumento de
protesto ou notificação extrajudicial, tirado ou expedida no domicílio do
devedor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da liminar.
2. Intime-se.

ADV: ANICE BATISTA BRITO (OAB 3759/AC) - Processo 0710769-
68.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Duplicata - AUTOR: Barreiros
e Almeida Ltda - OK Magazine  - RÉ: Regiane Emanuela Costa  - D E S P A
C H O: 1. Designe a Secretaria da Vara data para realização de audiência
de conciliação. 2. Cite-se a parte Ré, para comparecer à audiência e
responder ao pedido, na forma e sob as penas da lei (arts. 277 e 278,
ambos do CPC). 3. Intime-se.

ADV: ANICE BATISTA BRITO (OAB 3759/AC) - Processo 0710772-
23.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Duplicata - AUTOR: Barreiros
e Almeida Ltda. (Ok Magazine)  - RÉ: Maria Aldenora Moreira de Lima  - D
E S P A C H O: 1. Designe a Secretaria da Vara data para realização de
audiência de conciliação. 2. Cite-se a parte Ré, para comparecer à
audiência e responder ao pedido, na forma e sob as penas da lei (arts.
277 e 278, ambos do CPC). 3. Intime-se.

ADV: ALEXANDRE CRISTIANO DRACHENBERG (OAB 2970/AC) - Processo
0710874-45.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A  - RÉ: Sheila
Maria Lopes da Silva Braga  - D E S P A C H O: 1. Complete a parte Autora
a petição inicial, apresentando o instrumento de protesto ou notificação
extrajudicial, tirado ou expedida no domicílio do devedor, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento da liminar. 2. Intime-se.

ADV: MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA TACHY (OAB 24266BA) -
Processo 0710989-66.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: AYMORÉ Crédito, Financiamento
e Investimento S/A  - RÉU: Antonio Ferreira dos Santos  - 1. Complete a
parte Autora a petição inicial, apresentando o instrumento de protesto ou
notificação extrajudicial, tirado ou expedida no domicílio do devedor, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da liminar. 2. Intime-se.

ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 3477/AC) - Processo 0711005-
20.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: Administradora de Consórcio Nacional
Honda S/A  - RÉU: Edirlei Ferreira Lúcio  - 1. Complete a parte Autora a
petição inicial, apresentando o instrumento de protesto ou notificação
extrajudicial, tirado ou expedida no domicílio do devedor, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento da liminar. 2. Intime-se.

ADV: ANICE BATISTA BRITO (OAB 3759/AC) - Processo 0711066-
75.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Duplicata - AUTOR: Barreiros
e Almeida Ltda - "OK Magazine"  - RÉ: Alexandra de Souza Gomes  - 1.
Designe a Secretaria da Vara data para realização de audiência de
conciliação. 2. Cite-se a parte Ré, para comparecer à audiência e
responder ao pedido, na forma e sob as penas da lei (arts. 277 e 278,
ambos do CPC). 3. Intime-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0240/2013

ADV: CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), FRANCISCO
ALVES DE ASSIS FILHO (OAB 3190/AC), MARCEL BEZERRA CHAVES
(OAB 2703/AC), OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, MARCIO BEZERRA
CHAVES (OAB 3198/AC), THALITA CONDE MOREIRA DE VASCONCELOS
SOUZA - Processo 0001571-82.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Edna Silva do Nascimento
- RÉU: Banco BMG S.A.  - D E C I S Ã O: 1. Recebo a Apelação interposta
pela parte Autora/Apelante nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. À
parte Ré/Apelada para responder, no prazo legal de 15 (quinze) dias. 3.
Intime-se.

ADV: EMILSON PERICLES DE ARAUJO BRASIL (OAB 2377/AC) - Processo
0002942-81.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Liminar - AUTOR:
Casa do Estudante Acreano  - RÉU: Inove Comércio e Promoções e Eventos
Ltda e outro - D E S P A C H O: 1. Diga a parte Ré - Ótica Ipanema - acerca
do pedido de desistência formulado pela parte Autora na Audiência de
Conciliação (vide Ata de Audiência de fl. 133), no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Intime-se.

ADV: MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI (OAB 90604/SP), JUSTTINE VIEIRA
FRANCO (OAB 3641/AC), ADILSON LEITE FONTÃO (OAB 32155/SP),
CAMILA VIEIRA GRASSI (OAB 220080/SP), FLORIANO EDMUNDO
POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH (OAB
3172/AC), VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES (OAB 1780/AC),
KATIUSCIA DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 3441/AC) - Processo
0004595-55.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Moral - AUTOR: Bom Preço Magazine Ltda.  - RÉU: Volkswagen do
Brasil LTDA e outro - 1. Pretende a parte Autora a reconsideração do
pedido de tutela de urgência para que a parte Ré seja compelida a substituir
o veículo defeituoso por outro veículo novo, com as mesmas características
constantes na nota fiscal ou, alternativamente, a percepção do valor em
dinheiro atualizado ou ainda a manutenção de um veículo à disposição da
parte Autora até o deslinde da causa. 2. No caso, pela análise da petição
inicial e dos documentos a ela juntados, verifico que os fatos narrados a
justificar a tutela de urgência pleiteada datam de 23/12/2009, sendo que
a presente ação foi ajuizada em 1/03/2011. Como se vê, há extenso lapso
temporal entre os aludidos fatos narrados pela parte Autora e a data do
ajuizamento da presente ação ordinária, no caso, mais de 1 (um) ano. De
mais a mais, a parte Autora informou que adquiriu um nove veículo
destinado às atividades que outrora exercia com o veículo defeituoso.
Escorado nisso, a despeito de se vislumbrar, numa análise perfunctória e
em juízo de cognição sumária, a existência do bom direito em favor da
parte Autora, máxime considerando as provas juntadas aos autos que
sinalizam no sentido de que existem os defeitos apresentados pelo veículo,
não está demonstrada, porém, a alegada urgência - perigo da demora - ,
quanto à tutela de urgência vindicada. 3. Nestes termos, indefiro o pedido
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de reconsideração da tutela de urgência. 4. Manifestem-se as partes
Rés/Agravadas, em contrarrazões ao Agravo Retido, no prazo de 10
(dez) dias. 5. Diga a parte Autora, em réplica, sobre as contestações, no
prazo de 10 (dez) dias. 6. Sendo indicada para o caso, designe-se
audiência de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas.
7. Intime-se.

ADV: KARLYNETE DE SOUZA ASSIS (OAB 3797/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 115762/SP), STELA MARIS VIEIRA DE SOUZA (OAB
2906/AC), VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB 2472/AC), RENATA CORBUCCI
CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo 0006646-
10.2009.8.01.0001 (001.09.006646-5) - Monitória - AUTOR: Reginaldo do
Nascimento Rodrigues  - RÉU: Bradesco Vida e Previdência S/A  - 1. Em
complemento à sentença homologatória proferida à fl. 225, expeça-se,
em favor da parte Autora, alvará judicial para levantamento da importância
depositada em conta judicial remunerada, com seus acréscimos bancários.
2. Empós o cumprimento das providências acima discriminadas, arquivem-
se os autos na forma legal. 3. Intime-se.

ADV: LEONARDO DA COSTA (OAB 3584/AC), FRANCIANE NOGUEIRA
MONTEIRO (OAB 3769/AC), FLORINDO SILVESTRE POERSCH (OAB 800/
AC), KATIUSCIA DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 3441/AC), ALVARO
LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 3592/AC), MARCELA MONTEIRO
NOGUEIRA (OAB 3668/AC) - Processo 0006728-36.2012.8.01.0001 -
Procedimento Sumário - Seguro - AUTOR: Marcos Santos da Silva  - RÉ:
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A  - 3. Pelo exposto, resolvendo
o mérito da causa, julgo parcialmente procedente o pedido e condeno a
parte Ré, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, a pagar
à parte Autora, MARCOS SANTOS DA SILVA, o valor equivalente a R$
2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
sendo R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos) referente à limitação dos movimentos do pé e R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais) referente à limitação nos movimentos
do 2º dedo da mão esquerda, ambos já com a incidência do redutor
proporcional previsto no art. 3º, §1º, II da Lei 6.194/74 por se tratar de
invalidez parcial incompleta, com lesões de leve e média repercussão,
correspondendo as indenizações a 25% e 50% do valor que seria devido
com a aplicação da tabela inserta na Lei 6.194/74, atualizados a partir da
vigência da Lei n. 11.482/07, que definiu valores fixos, expresso em
reais, como consta no inciso II do art. 3º da Lei n. 6.194/74 para o
pagamento do seguro obrigatório - DPVAT, vigente na época do acidente
de trânsito (16.01.2011), com correção monetária, a partir da data da
publicação da referida Lei n. 11.482 (31.05.2007), e juros de mora, a
partir da citação. 4. Condeno as partes nas custas processuais e
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação; esses ônus são recíprocos e distribuídos
proporcionalmente, arcando a parte Ré com 40% (quarenta por cento) e
a parte Autora com os 60% (sessenta por cento) restantes, fazendo-se
ainda a respectiva compensação; suspendo a condenação da parte
Autora, quanto à sucumbência, nos termos da lei n. 1.060/50, sem prejuízo
da compensação. 5. P. R. I. Transitada em julgado, requeira a parte
Exequente o cumprimento desta sentença apresentando a memória
discriminada e atualizada do cálculo da dívida (art. 475-B, CPC), no prazo
de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos autos (§ 5º, art. 475-
J, CPC). 6. Apresentada a memória discriminada da dívida atualizada,
intimar a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague
a dívida como exigida, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor total da dívida. 7. Fixo honorários advocatícios, para eventual fase
processual de Cumprimento de Sentença, em 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da dívida; para caso de pagamento integral da dívida, no
prazo fixado de 15 (quinze) dias, reduzo a verba honorária fixada pela
metade. 8. Não havendo pagamento, indique a parte Exeqüente bens
penhoráveis e requeira a expedição de mandado de penhora e avaliação,
instruindo o pedido com nova memória atualizada do montante da dívida,
acrescido da multa fixada, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de
arquivamento dos autos (caput do art. 475-J do CPC). 9. Requeridos os
atos executivos, na forma do item 8, ordeno a penhora mediante: (i)
requisição de bloqueio de quantia suficiente para satisfazer a execução,
por intermédio do BACEN-JUD, em conta bancária da parte Executada, de
depósito ou saldo credor em conta corrente, poupança ou quaisquer
aplicações financeiras,  ressalvando-se do bloqueio quantias que não
superem a 40 (quarenta) salários mínimos, quaisquer que sejam suas
origens, e estejam depositadas exclusivamente em conta poupança e/ou
em conta corrente e ainda os atuais numerários provenientes da
remuneração dos agentes públicos ou do salário dos empregados em
geral; sendo positivo, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do
Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo termo de
penhora, intimando-se e advertindo o Banco referido da função de
depositário; (ii) e, frustrado o bloqueio e havendo indicação de bens à
penhora pela parte Exeqüente, a expedição de mandado de penhora e
avaliação, ficando, desde logo, nomeado um dos Avaliadores cadastrados

perante esta Escrivania para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o
laudo de avaliação, com as intimações oportunas, caso o próprio Oficial
de Justiça não possa proceder à avaliação do bem, por depender de
conhecimentos especializados (art. 475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a
respectiva avaliação de bens, diga a parte Exeqüente, no prazo de 5
(cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o bem penhorado (685-A, 685-B,
CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa própria o bem penhorado (685-
C, CPC); não optando, no caso, a parte Exeqüente por nenhuma das
formas expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou findo o prazo,
determino a arrematação pelo preço da avaliação, designando-se dia,
hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou praça, se bem imóvel,
publicando-se os respectivos editais, ou dispensando-os, se o valor da
avaliação do bem penhorado não exceder a 60 (sessenta) vezes o valor
do salário mínimo vigente na data da avaliação (art. 686, CPC). 10. Realizada
a penhora e, se necessária, feita a avaliação, intime-se a parte Executada
a oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J
do CPC); vinda a impugnação sem pedido de efeito suspensivo, intime-se,
oportunamente, a parte Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo
de 15 ( quinze ) dias; transcorrendo o prazo da impugnação sem o
respectivo oferecimento, sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás
para levantamentos, prosseguindo-se a execução, nas formas dos
pertinentes itens anteriores, caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco )
dias, com intimação oportuna, que há saldo remanescente e apresente a
respectiva planilha que o identifique; não havendo manifestação, conclusos
para sentença extintiva. 11. Sendo negativa a requisição de bloqueio e
não havendo indicação de bens, suspendo a execução pelo prazo máximo
de 6 (seis) meses, período dentro do qual deverá o credor indicar à
Justiça bens atuais e presentes do devedor a serem submetidos à penhora,
sob pena de, findo o aludido período de suspensão ou paralisação
processual, ser extinto o processo. 12. Não requerida a execução, nos
termos e prazo do item 5, ordeno o arquivamento dos autos (§5º do art.
457-J do CPC), sem prejuízo da sua extinção, conforme o caso, na forma
do item anterior, ou ainda se a parte Exeqüente não praticar os atos que
lhe compete e, intimada pessoalmente a sanar a falta, abandonar a causa.
13. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência de conciliação, a
qualquer tempo, com as intimações oportunas. 14. Intime-se. Rio Branco
(AC), 23 de agosto de 2013. LOIS CARLOS ARRUDA Juiz de Direito

ADV: FABRICIO GOMES (OAB 3350/TO), FRANCISCO SILVANO
RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC) - Processo 0007429-
65.2010.8.01.0001 (001.10.007429-5) - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Francimar Barros Lima  -
RÉU: BFB Leasing  S/A Arrendamento Mercantil  - D E C I S Ã O: 1. Recebo
a Apelação interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos devolutivo
e suspensivo. 2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo legal de
15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 261030/SP), MARCEL BEZERRA
CHAVES (OAB 2703/AC), CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA,
CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), THIAGO VINICIUS
GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), MARCIO BEZERRA CHAVES (OAB
3198/AC) - Processo 0009951-94.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Elizabeth Maria Pereira
Thomaz Medeiros  - RÉU: Banco do Brasil S. A e outro - D E C I S Ã O: 1.
Recebo a  Apelação interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos
devolutivo e suspensivo. 2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo
legal de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 2777/AC), MAURO PAULO
GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0009962-26.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:
Francisco Chagas Ferreira  - RÉU: Banco Bradesco S/A  - D E C I S Ã O:
1. Recebo a Apelação interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos
devolutivo e suspensivo. 2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo
legal de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: MARIA APARECIDA PEREIRA (OAB 3541/AC) - Processo 0010960-
91.2012.8.01.0001 - Procedimento Sumário - Seguro - AUTORA: Rosa
Maria Guedes de Negreiros  - RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A  - 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da causa, julgo
parcialmente procedente o pedido e condeno a parte Ré, SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, a pagar à parte Autora, ROSA
MARIA GUEDES DE NEGREIROS, o valor remanescente no importe de R$
1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), referente à debilidade
do joelho e tornozelo direitos da parte Autora, ambos já com a incidência
do redutor proporcional previsto no art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, por se
tratar de invalidez parcial incompleta, com lesões de média repercussão,
correspondendo as indenizações a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor que seria devido com a aplicação da tabela inserta na Lei 6.194/74,
atualizados a partir da vigência da Lei n. 11.482/07, que definiu valores
fixos, expresso em reais, como consta no inciso II do art. 3º da Lei n.
6.194/74, para o pagamento do seguro obrigatório - DPVAT, vigente na
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época do acidente de trânsito (07.07.2009), bem como o valor equivalente
a R$ 67,86 (sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a título de
despesas de assistência médica e suplementares - DAMS, nos termos
do inciso III do art. 3º da retrorreferida lei, com correção monetária a partir
do pagamento a menor (1.04.2011), e juros de mora, a partir da citação. 4.
Condeno as partes nas custas processuais e honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;
esses ônus são recíprocos e distribuídos proporcionalmente, arcando a
parte Ré com 60% (sessenta por cento) e a parte Autora com os 40%
(quarenta por cento) restantes,  fazendo-se ainda a respectiva
compensação; suspendo a condenação da parte Autora, quanto à
sucumbência, nos termos da lei  n.  1.060/50, sem prejuízo da
compensação. 5. P. R. I. Transitada em julgado, requeira a parte Exequente
o cumprimento desta sentença apresentando a memória discriminada e
atualizada do cálculo da dívida (art. 475-B, CPC), no prazo de 6 (seis)
meses, sob pena de arquivamento dos autos (§ 5º, art. 475-J, CPC). 6.
Apresentada a memória discriminada da dívida atualizada, intimar a parte
Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida como
exigida, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
dívida. 7. Fixo honorários advocatícios, para eventual fase processual de
Cumprimento de Sentença, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado
da dívida; para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado de
15 (quinze) dias, reduzo a verba honorária fixada pela metade. 8. Não
havendo pagamento, indique a parte Exeqüente bens penhoráveis e
requeira a expedição de mandado de penhora e avaliação, instruindo o
pedido com nova memória atualizada do montante da dívida, acrescido da
multa fixada, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos
autos (caput do art. 475-J do CPC). 9. Requeridos os atos executivos, na
forma do item 8, ordeno a penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de
quantia suficiente para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-
JUD, em conta bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor
em conta corrente, poupança ou quaisquer aplicações financeiras,
ressalvando-se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta)
salários mínimos, quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas
exclusivamente em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os
atuais numerários provenientes da remuneração dos agentes públicos
ou do salário dos empregados em geral; sendo positivo, transfira-se a
importância bloqueada ao Banco do  Brasil, em conta judicial remunerada,
lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se e advertindo o
Banco referido da função de depositário; (ii) e, frustrado o bloqueio e
havendo indicação de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição
de mandado de penhora e avaliação, ficando, desde logo, nomeado um
dos Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de
10 (dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações
oportunas, caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à
avaliação do bem, por depender de conhecimentos especializados (art.
475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga
a parte Exeqüente, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o
bem penhorado (685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa
própria o bem penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte
Exeqüente por nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras
anteriores, ou findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da
avaliação, designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou
praça, se bem imóvel, publicando-se os respectivos editais,  ou
dispensando-os, se o valor da avaliação do bem penhorado não exceder
a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da
avaliação (art. 686, CPC). 10. Realizada a penhora e, se necessária, feita
a avaliação, intime-se a parte Executada a oferecer impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J do CPC); vinda a impugnação
sem pedido de efeito suspensivo, intime-se, oportunamente, a parte
Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo de 15 ( quinze ) dias;
transcorrendo o prazo da impugnação sem o respectivo oferecimento,
sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás para levantamentos,
prosseguindo-se a execução, nas formas dos pertinentes itens anteriores,
caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco ) dias, com intimação oportuna,
que há saldo remanescente e apresente a respectiva planilha que o
identifique; não havendo manifestação, conclusos para sentença extintiva.
11. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo indicação de
bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, período
dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens atuais e presentes
do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena de, findo o aludido
período de suspensão ou paralisação processual, ser extinto o processo.
12. Não requerida a execução, nos termos e prazo do item 5, ordeno o
arquivamento dos autos (§5º do art. 457-J do CPC), sem prejuízo da sua
extinção, conforme o caso, na forma do item anterior, ou ainda se a parte
Exeqüente não praticar os atos que lhe compete e, intimada pessoalmente
a sanar a falta, abandonar a causa. 13. Sendo indicada para o caso,
designe-se audiência de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações
oportunas. 14. Intime-se.

ADV: ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO (OAB 401/AC), HENRIQUE
ALBERTO FARIA MOTTA (OAB 113815/RJ), FÁBIO JOÃO DA SILVA SOITO

(OAB 114089/RJ), VERA LUCIA HEEP (OAB 2196/AC), JOÃO ALVES
BARBOSA FILHO (OAB 134307/RJ) - Processo 0011431-
10.2012.8.01.0001 - Exceção de Incompetência - EXCIPIENTE: Seguradora
Líder dos Consórcios DPVAT S/A  - EXCEPTO: Ademar de Freitas Barros
- D E C I S Ã O: 1. Em 24 de maio de 2012, SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT opôs incidente de exceção de
incompetência deste juízo, ao argumento de que o processamento e
julgamento da ação de cobrança de seguro obrigatório movida por ADEMAR
DE FREITAS BARROS, autuada sob o n. 0032222-68.2010.8.01.0001,
processo em apenso, compete a uma das varas cíveis da comarca de
Cruzeiro do Sul, e não a esta unidade jurisdicional. Aduziu a parte Excipiente
que o local do acidente automobilístico, assim como o domicílio do Excepto
estão situados na comarca de Cruzeiro do Sul. Asseriu que a regra de
competência aplicável para a definição do foro de processamento da
demanda está prevista no art. 100, V, a, e parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Citou jurisprudência. Requereu, assim, que seja julgada
procedente a presente exceção com a declinação da competência e a
remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Cruzeiro
do Sul, no estado do Acre. Pela Decisão de fl. 7, recebi a exceção de
incompetência. Intimada, a parte Excepta apresentou impugnação à
excepção de incompetência,  alegando, em apertada síntese, que a matéria
versada não é de reparação de dano, e sim de recebimento de seguro
obrigatório; que a matéria é unicamente de direito e constam nos autos
todos os elementos probatórios para a decisão de mérito; que o pedido de
exceção somente teria uma justificativa plausível se fosse necessária a
oitiva de testemunhas; que não se aplica ao caso o art. 100, V, parágrafo
único, do CPC; que tem a faculdade de escolher onde quer ajuizar a ação.
Ao final, requereu a Excepta que seja julgada improcedente a exceção de
incompetência. É o relatório. 2. Fundamentação. Cinge-se a controvérsia
a respeito da competência jurisdicional para apreciar a ação de cobrança
de seguro obrigatório DPVAT proposta pela parte Autora/Excepta. Como
se vê, não obstante a ação de cobrança tenha sido ajuizada na comarca
de Rio Branco e distribuída a este órgão judicante, a questão reside no
fato de que a parte Autora/Excepta tem domicílio em Cruzeiro do Sul e
neste referido município também sofreu acidente automobilístico. De início,
cumpre assentar que em se tratando de competência territorial, malgrado
ela seja suscetível de prorrogação, assim não pode sê-lo no caso em
apreço, ante a oposição manifestada por meio do presente incidente
processual. Com efeito, a parte Autora/Excepta pode optar, conforme lhe
for mais conveniente, pela propositura da ação de cobrança de seguro
obrigatório no foro do local do acidente ou do seu domicílio (Art. 100,
parágrafo único, CPC) ou mesmo no domicílio da parte Ré/Excipiente (Art.
94, CPC). Nesse diapasão, calha avivar a iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção desta
Corte firmou entendimento no sentido de que, na ação de cobrança do
seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre o foro do seu
próprio domicílio, o do local do acidente ou, ainda, o do domicílio do réu. 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1195128/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/
2012, DJe 18/06/2012). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.
1. Constitui faculdade do autor escolher entre qualquer dos foros possíveis
para ajuizamento da ação decorrente de acidente de veículos: o do local
do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do CPC);
bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do CPC). Precedentes. 2.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (CC
114.844/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/04/2011, DJe 03/05/2011) Impende gizar, por conseguinte,
que se a legislação de regência confere à parte Autora a tríplice faculdade
de optar entre o foro do seu domicílio, do local da infortunística ou do
domicílio da parte Ré, não se pode perder de vista, por outro lado, que lhe
é defeso eleger de maneira aleatória o foro para ajuizamento da ação
fora das hipóteses legais. Pois bem. Compulsando os autos, infere-se
que o caso em liça não se amolda a nenhuma das hipóteses de
competência territorial estabelecidas no art. 100 do Código de Processo
Civil. A partir de uma análise minudente da petição inicial constante nos
autos da ação de cobrança que tramita apenso, denota-se que o domicílio
da parte Autora corresponde ao município de Cruzeiro do Sul, sendo que
neste local se sucedeu o acidente de trânsito. Entretanto, a ação de
cobrança foi ajuizada na comarca de Rio Branco. Como se vê, a propositura
da ação se deu em comarca diversa do domicílio da parte Autora/Excepta
e da parte Ré/Excipiente, sem olvidar que em Rio Branco não ocorreu o
acidente de trânsito. À toda evidência, a ação foi proposta em Rio Branco
porque a procuradora da parte Autora/Excepta tem domicílio e atuação
nesta capital, mas isso, por si só, não leva à conclusão de que a propositura
da ação nesta comarca é mais favorável ao consumidor. Forte em tais
razões, conclui-se que a comarca de Cruzeiro do Sul é o foro que detém
a competência para apreciação da demanda, com espeque na previsão
contida no art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Pelo
exposto, julgo procedente a exceção de incompetência apresentada e
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ordeno a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de
Cruzeiro do Sul (AC) para o processamento e julgamento do feito. 4.
Junte-se cópia desta Decisão aos autos do processo em apenso referido.
5. Intime-se.

ADV: ANDREA MEDEIROS GUEDES CABRAL OLIVEIRA (OAB 3337/AC),
LEONARDO DA COSTA (OAB 3584/AC), MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA
(OAB 3668/AC), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 3592/AC),
JOÃO AUGUSTO FREITAS GONÇALVES (OAB 3043/AC), FRANCIANE
NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC), FLORINDO SILVESTRE POERSCH
(OAB 800/AC) - Processo 0012030-46.2012.8.01.0001 - Procedimento
Sumário - Seguro - AUTORA: Maria Jorgete Ferreira dos Santos  - RÉU:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A  - 1. Considerando
que o acidente de trânsito ocorreu em 9 de maio de 2009 e tendo em vista
que o Boletim Médico de fls. 8/9 está em desconformidade com a Medida
Provisória n. 451, de 22.12.2008, convertida, posteriormente, na Lei n.
11.945, de 4.6.2009, que determina a utilização de tabela para quantificar
as lesões permanentes, totais ou parciais, inclusive perdas anatômicas
ou funcionais da vítima, nos acidentes ocorridos após 22.12.2008, faz-
se mister a produção de prova pericial para se aquilatar a proporção da
invalidez permanente que acometeu a parte Autora em virtude de acidente
automobilístico. Ocorre que a retrorreferida lei determina ao Instituto Médico
Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima o fornecimento
do laudo médico correspondente (Art. 5º, § 5º, da Lei Federal n. 6.194/
74). 2. Diante das considerações ora expendidas, determino ao Instituto
Médico Legal (IML) desta comarca a elaboração de laudo pericial, em
conformidade com os ditames legais, devendo a parte Autora ser
submetida à perícia médica. 3. Determino que a Secretaria da Vara oficie
ao Senhor Diretor do Instituto Médico Legal (IML) com a finalidade de
agendar o exame pericial. 4. Designada a data da perícia, intimem-se as
partes para que compareçam ao Instituto Médico Legal para a realização
dos trabalhos. 5. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo
em cartório, a partir da realização da perícia. 6. Intimem-se.

ADV: ADRIANA SANTOS DA SILVA (OAB 2902/AC), CARLOS EDUARDO
FONSECA PONTES (OAB 3150/AC), STELLA MARIA OLÍMPIA PIRES (OAB
2740/AC), PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), GABRIELA FREITAS
RUZAFA (OAB 3536/AC), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB
128341/SP), JAMILLE DE FREITAS BARBOSA (OAB 3818/AC), MARCELO
O. ANGÉLICO (OAB 94389/SP) - Processo 0013189-29.2009.8.01.0001
(001.09.013189-5) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Material - AUTOR: Wilson Oliveira de Assis  - RÉU: Banco Cruzeiro do Sul
Bradesco S/A  - 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da causa, julgo
procedente o pedido para: (i) condenar a parte Ré a pagar à parte Autora
o valor correspondente a R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título
de danos materiais, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e
correção monetária, a partir do ajuizamento da ação; e (ii) condenar,
também, a parte Ré a pagar à parte Autora, a título de dano moral, a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, a partir
desta data (súmula 362, STJ), e juros de mora, a partir da data do ato ilícito
(data do contrato - 05/03/2008 - fl. 2). 4. Condeno, ainda, a parte Ré nas
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação. 5. P. R. I. Transitada em julgado,
requeira a parte Exequente o cumprimento desta sentença apresentando
a memória discriminada e atualizada do cálculo da dívida (art. 475-B,
CPC), no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos autos
(§ 5º, art. 475-J, CPC). 6. Apresentada a memória discriminada da dívida
atualizada, intimar a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague a dívida como exigida, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da dívida. 7. Fixo honorários advocatícios, para
eventual fase processual de Cumprimento de Sentença, em 5% (cinco
por cento) do valor atualizado da dívida; para caso de pagamento integral
da dívida, no prazo fixado de 15 (quinze) dias, reduzo a verba honorária
fixada pela metade. 8. Não havendo pagamento, indique a parte Exeqüente
bens penhoráveis e requeira a expedição de mandado de penhora e
avaliação, instruindo o pedido com nova memória atualizada do montante
da dívida, acrescido da multa fixada, no prazo de 6 (seis) meses, sob
pena de arquivamento dos autos (caput do art. 475-J do CPC). 9. Requeridos
 os atos executivos, na forma do item 8, ordeno a penhora mediante: (i)
requisição de bloqueio de quantia suficiente para satisfazer a execução,
por intermédio do BACEN-JUD, em conta bancária da parte Executada, de
depósito ou saldo credor em conta corrente, poupança ou quaisquer
aplicações financeiras, ressalvando-se do bloqueio quantias que não
superem a 40 (quarenta) salários mínimos, quaisquer que sejam suas
origens, e estejam depositadas exclusivamente em conta poupança e/ou
em conta corrente e ainda os atuais numerários provenientes da
remuneração dos agentes públicos ou do salário dos empregados em
geral; sendo positivo, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do
Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo termo de
penhora, intimando-se e advertindo o Banco referido da função de
depositário; (ii) e, frustrado o bloqueio e havendo indicação de bens à
penhora pela parte Exeqüente, a expedição de mandado de penhora e

avaliação, ficando, desde logo, nomeado um dos Avaliadores cadastrados
perante esta Escrivania para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o
laudo de avaliação, com as intimações oportunas, caso o próprio Oficial
de Justiça não possa proceder à avaliação do bem, por depender de
conhecimentos especializados (art. 475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a
respectiva avaliação de bens, diga a parte Exeqüente, no prazo de 5
(cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o bem penhorado (685-A, 685-B,
CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa própria o bem penhorado (685-
C, CPC); não optando, no caso, a parte Exeqüente por nenhuma das
formas expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou findo o prazo,
determino a arrematação pelo preço da avaliação, designando-se dia,
hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou praça, se bem imóvel,
publicando-se os respectivos editais, ou dispensando-os, se o valor da
avaliação do bem penhorado não exceder a 60 (sessenta) vezes o valor
do salário mínimo vigente na data da avaliação (art. 686, CPC). 10. Realizada
a penhora e, se necessária, feita a avaliação, intime-se a parte Executada
a oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J
do CPC); vinda a impugnação sem pedido de efeito suspensivo, intime-se,
oportunamente, a parte Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo
de 15 ( quinze ) dias; transcorrendo o prazo da impugnação sem o
respectivo oferecimento, sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás
para levantamentos, prosseguindo-se a execução, nas formas dos
pertinentes itens anteriores, caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco )
dias, com intimação oportuna, que há saldo remanescente e apresente a
respectiva planilha que o identifique; não havendo manifestação, conclusos
para sentença extintiva. 11. Sendo negativa a requisição de bloqueio e
não havendo indicação de bens, suspendo a execução pelo prazo máximo
de 6 (seis) meses, período dentro do qual deverá o credor indicar à
Justiça bens atuais e presentes do devedor a serem submetidos à penhora,
sob pena de, findo o aludido período de suspensão ou paralisação
processual, ser extinto o processo. 12. Não requerida a execução, nos
termos e prazo do item 5, ordeno o arquivamento dos autos (§5º do art.
457-J do CPC), sem prejuízo da sua extinção, conforme o caso, na forma
do item anterior, ou ainda se a parte Exeqüente não praticar os atos que
lhe compete e, intimada pessoalmente a sanar a falta, abandonar a causa.
13. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência de conciliação, a
qualquer tempo, com as intimações oportunas. 14. Intime-se.

ADV: CARLOS VINICIUS LOPES LAMAS (OAB 1658/AC), RAFAEL
ANTONIO DA SILVA (OAB 244223/SP), FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA
TAVARES (OAB 147386/SP), FLORINDO SILVESTRE POERSH (OAB
00000800AC), SILVIO FERREIRA LIMA (OAB 2435/AC), MARIVALDO
GONCALVES BEZERRA (OAB 2536/AC) - Processo 0015632-
21.2007.8.01.0001 (001.07.015632-9) - Cumprimento de sentença -
Indenização por Dano Material - AUTORA: Jaqueline Gomes da Rocha  -
RÉU: BPN Banco Brasil Múltiplo S/A e outro - 3. Pelo exposto, resolvendo
o mérito da causa executiva, extingo o processo de execução, nos termos
do inciso I do art. 794 do Código de Processo Civil. 4. Expeça-se, em favor
da parte Exeqüente, Alvará Judicial para levantamento da importância
penhorada (vide termo de penhora de fl. 146), com seus acréscimos
bancários, juntando-se o respectivo comprovante nos  autos, expedindo-
se os ofícios necessários 5. Condeno as partes Executadas nas custas
processuais. 6. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma
legal.

ADV: RENATO BADER RIBEIRO (OAB 3035/AC), RAPHAEL DA SILVA
BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC) - Processo 0021461-
41.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Campo Belo Distribuidora de Alimentos Ltda  - RÉU:
Banco da Amazonia S. A. - BASA  - D E C I S Ã O: 1. Recebo a Apelação
interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo legal de 15 (quinze) dias.
3. Intime-se.

ADV: MARIO PESSOA SOBRINHO (OAB 2397/AC), RAIMUNDO SEBASTIÃO
DE SOUZA (OAB 449/AC) - Processo 0705671-05.2013.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria
Aristéia de Sousa Pessoa  - RÉU: Banco BMG S.A.  - 3. Pelo exposto,
resolvendo o mérito da causa, julgo parcialmente procedentes os pedidos
da parte Autora, tornando definitiva a tutela de urgência para: (i) suspender
a cobrança das parcelas mensais nos valor de R$ 521,77 (quinhentos e
vinte e um reais e setenta e sete centavos); (ii) declarar a inexistência do
contrato ora posto em discussão, celebrado fraudulentamente por terceiro,
bem assim os débitos que lhe são alusivos; (iii) condenar a parte Ré a
proceder à devolução simples dos valores indevida e efetivamente
deduzidos dos proventos da parte Autora; e (iv) condenar a parte Ré a
pagar à parte Autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com correção monetária, a partir desta data (súmula
362, STJ), e juros de mora, a partir do ato ilícito (março/2013, vide fl. 9).
Por outro lado, julgo improcedente o pedido de repetição de indébito no
valor de R$ 25.044,96 (vinte e cinco mil e quarenta e quatro reais e
noventa e seis centavos). 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca,
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condeno as partes nas custas processuais e honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;
esses ônus são recíprocos e distribuídos proporcionalmente, arcando a
parte Ré com 80% (oitenta por cento) e a parte Autora com os 20% (vinte
por cento) restantes, fazendo-se ainda a respectiva compensação;
suspendo a condenação da parte Autora, quanto à sucumbência, nos
termos da lei n. 1.060/50, sem prejuízo da compensação. 5. P. R. I.
Transitada em julgado, requeira a parte Exequente o cumprimento desta
sentença apresentando a memória discriminada e atualizada do cálculo
da dívida (art. 475-B, CPC), no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de
arquivamento dos autos (§ 5º, art. 475-J, CPC). 6. Apresentada a memória
discriminada da dívida atualizada, intimar a parte Executada para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida como exigida, sob pena de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida. 7. Fixo
honorários advocatícios, para eventual fase processual de Cumprimento
de Sentença, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da dívida; para
caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado de 15 (quinze)
dias, reduzo a verba honorária fixada pela metade. 8. Não havendo
pagamento, indique a parte Exeqüente bens penhoráveis e requeira a
expedição de mandado de penhora e avaliação, instruindo o pedido com
nova memória atualizada do montante da dívida, acrescido da multa fixada,
no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos autos (caput
do art. 475-J do CPC). 9. Requeridos os atos executivos, na forma do item
8, ordeno a penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de quantia
suficiente para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-JUD, em
conta bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor em
conta corrente,  poupança ou quaisquer aplicações financeiras,
ressalvando-se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta)
salários mínimos, quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas
exclusivamente em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os
atuais numerários provenientes da remuneração dos agentes públicos
ou do salário dos empregados em geral; sendo positivo, transfira-se a
importância bloqueada ao Banco do Brasil, em conta judicial remunerada,
lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se e advertindo o
Banco referido da função de depositário; (ii) e,  frustrado o bloqueio e
havendo indicação de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição
de mandado de penhora e avaliação, ficando, desde logo, nomeado um
dos Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de
10 (dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações
oportunas, caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à
avaliação do bem, por depender de conhecimentos especializados (art.
475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga
a parte Exeqüente, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o
bem penhorado (685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa
própria o bem penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte
Exeqüente por nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras
anteriores, ou findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da
avaliação, designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou
praça, se bem imóvel, publicando-se os respectivos editais,  ou
dispensando-os, se o valor da avaliação do bem penhorado não exceder
a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da
avaliação (art. 686, CPC). 10. Realizada a penhora e, se necessária, feita
a avaliação, intime-se a parte Executada a oferecer impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J do CPC); vinda a impugnação
sem pedido de efeito suspensivo, intime-se, oportunamente, a parte
Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo de 15 ( quinze ) dias;
transcorrendo o prazo da impugnação sem o respectivo oferecimento,
sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás para levantamentos,
prosseguindo-se a execução, nas formas dos pertinentes itens anteriores,
caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco ) dias, com intimação oportuna,
que há saldo remanescente e apresente a respectiva planilha que o
identifique; não havendo manifestação, conclusos para sentença extintiva.
11. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo indicação de
bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, período
dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens atuais e presentes
do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena de, findo o aludido
período de suspensão ou paralisação processual, ser extinto o processo.
12. Não requerida a execução, nos termos e prazo do item 5, ordeno o
arquivamento dos autos (§5º do art. 457-J do CPC), sem prejuízo da sua
extinção, conforme o caso, na forma do item anterior, ou ainda se a parte
Exeqüente não praticar os atos que lhe compete e, intimada pessoalmente
a sanar a falta, abandonar a causa. 13. Sendo indicada para o caso,
designe-se audiência de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações
oportunas. 14. Intime-se.

ADV: RENAN NADAF GUSMÃO (OAB 16284/MT), GEANE PORTELA E
SILVA (OAB 3632/AC), MARCELO BRASIL SALIBA (OAB 3328/AC) -
Processo 0705856-43.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Mercedes-Benz do Brasil
S/A  - RÉU: Laminados Triunfo Ltda  - 3. Pelo exposto, homologo o acordo,
resolvendo o mérito da causa, nos termos do inciso III do art. 269 do
Código de Processo Civil. 4. Condeno as partes na custas processuais,

divididas meio a meio. 5. P.R.I. Arquivem os autos na forma legal, tendo em
vista que o acordo ou transação entre as partes é ato incompatível com
o direito de recorrer e gera o trânsito em julgado imediato desta sentença.

ADV: THALITA CONDE MOREIRA DE VASCONCELOS SOUZA - Processo
0710907-35.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito - CREDOR: Comercial Ronsy Ltda.  - DEVEDOR: G T
Empreiteira Construção e Comércio Ltda  - 1. Cite-se a parte Executada
para pagar a dívida, no prazo de 3 (três) dias, a contar do ato de citação
(art. 652, CPC), sob pena de penhora de bens e avaliação, observando-
se, quanto aos bens a penhorar, as indicações da parte Exeqüente;
desses atos será intimada a parte Executada e, se a penhora recair
sobre bens imóveis, também seu cônjuge. 2. Fixo honorários advocatícios
em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da dívida, salvo embargos;
para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado no item anterior,
reduzo a verba honorária fixada pela metade (art. 652-A, parágrafo único,
CPC). 3. Não havendo pagamento e nem penhora de bem previamente
indicado, ou na petição inicial, pela parte Exeqüente: ordeno a penhora
mediante: (i) requisição de bloqueio de quantia suficiente para satisfazer
a execução, por intermédio do BACEN-JUD, em conta bancária da parte
Executada, de depósito ou saldo credor em conta corrente, poupança ou
quaisquer aplicações financeiras, ressalvando-se do bloqueio quantias
que não superem a 40 (quarenta) salários mínimos, quaisquer que sejam
suas origens, e estejam depositadas exclusivamente em conta poupança
e/ou em conta corrente e ainda os atuais numerários provenientes da
remuneração dos agentes públicos ou do salário dos empregados em
geral; sendo positivo, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do
Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo termo de
penhora, ou de arresto, caso a parte Executada não tenha sido localizada
para citação, intimando e advertindo-se o Banco referido da função de
depositário; em caso de penhora sobre dinheiro, não havendo possibilidade
legal de substituição, fica dispensada a intimação, expedindo-se de
imediato alvará para levantamento e pagamento em favor da parte
Exeqüente de quantia até o valor de crédito atualizado nos autos, e alvará
em favor da parte Executada, quando às quantias que sobrarem, após a
quitação da dívida (arts. 709 e 710, CPC), vindos, após, os autos conclusos
para sentença extintiva; (ii) e, frustrado o bloqueio e havendo indicação
de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição de mandado de
penhora e avaliação, ou arresto, ficando, desde logo, nomeado um dos
Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações oportunas,
caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à avaliação do bem,
por depender de conhecimentos especializados (art. 475-J, §2º, CPC);
feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga a parte Exeqüente,
no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o bem penhorado
(685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa própria o bem
penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte Exeqüente por
nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou
findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da avaliação,
designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou praça, se
bem imóvel, publicando-se os respectivos editais, ou dispensando-os, se
o valor da avaliação do bem penhorado não exceder a 60 (sessenta)
vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação (art. 686,
CPC). 4. Ocorrendo arresto de bens, na hipótese da parte Executada não
ter sido localizada para citação, expeça-se mandado para procura da
parte Executada, para citação (Parágrafo único do artigo 653, do CPC),
intimando-se, a seguir, caso ainda não seja a parte Executada encontrada,
a parte Exeqüente a promover-lhe a citação por edital, convertendo-se,
findo o prazo e não havendo pagamento da dívida, o arresto em penhora
(art. 654, CPC), correndo, a partir daí e caso não tenha advogado
constituído, os prazos contra a parte Executada independentemente de
intimação, prosseguindo-se a execução, daí, conforme o caso, na forma
do item anterior. 5. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo
indicação de bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis)
meses, período dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens
atuais e presentes do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena
de, findo o aludido período de suspensão ou paralisação processual, ser
extinto o processo. 6. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência
de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas. 7. Intime-
se.

ADV: JOSE STENIO SOARES LIMA JUNIOR (OAB 4000AC) - Processo
0710965-38.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de
Energia Elétrica - AUTORA: Maria Joana de Souza  - RÉU: Companhia de
Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - 1. No caso, e bem considerado o
caso, sem nenhuma explicação a respeito da sua situação econômico-
financeira atual, não pode a parte Autora, em desatenção à comprovação
exigida pelo inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 em vigor, declarar validamente estar em
situação de insuficiência de recursos a custear as despesas processuais,
sem inclusive e principalmente nenhuma comprovação dessa situação.
Por isso mesmo, não tem direito à gratuidade judiciária, considerada a
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falta de justificativa a tanto e/ou a  falta de demonstração ou comprovação
de insuficiência de recursos, considerando, ainda e inclusive, os dados
da qualificação da parte Autora (autônoma), e a natureza da ação proposta
- dano moral por cobrança indevida - que não indicam, por si, a alegada
insuficiência de recursos e muito menos fazem comprovação a esse
respeito. É que a assistência ou gratuidade judiciária, como espécie e
parte da assistência jurídica integral e gratuita a ser prestada pelo Estado,
para ser deferida, após a Carta Magna em vigor, exige do interessado
não só a alegação de insuficiência de recursos, mas também a sua
comprovação (CF, 5º, LXXIV). Não basta mais, por isso mesmo, o modelo
padrão geralmente apresentado na Justiça, como se vê no caso, da só
declaração formal de pobreza ou de impossibilidade de custear as
despesas processuais, sem justificação da situação do interessado e
principalmente sem comprovação desse estado de insuficiência de
recursos. Daí se vê que a Carta Magna, ao conferir disciplina constitucional
à garantia da assistência jurídica integral e gratuita a ser prestada pelo
Estado, o que inclui a assistência judiciária, embora tenha recepcionado
a LAJ - Lei de Assistência Judiciária - , Lei Federal n. 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, desprezou o formalismo legal da só declaração de
insuficiência de recursos (Declaração de Pobreza ou Miserabilidade
Jurídica) e evoluiu, e bem e para alcançar maior justiça social, para então
exigir a alegação e principalmente a comprovação da situação de
insuficiência de recursos em que deva se encontrar o interessado na
gratuidade judiciária. Tornou-se, assim sendo, vetustas as antigas
previsões legais da só e bastante Declaração de falta de condições de
pagar as custas do processo e honorários de advogado, previstas no
Artigo 4º e seu § 1º, da LAJ - Lei de Assistência Judiciária referida. E é
óbvio que referidas previsões legais devem ser lidas atualmente, em
conformação com a Carta Política em vigor, dado o princípio da força
normativa das regras constitucionais, não se podendo delas extrair
interpretação que conflite com regra constitucional aplicável e que serve
de parâmetro ao caso, que exige - repito - , como vimos, não só a
declaração, mas também a comprovação efetiva da insuficiência de
recursos (CF, 5º, LXXIV). Esse novo tratamento e regulação jurídica do
tema, que não se resolve mais com o puro e simples formalismo genérico
da declaração, tem dado evidentemente mais trabalho aos magistrados
porque passou a exigir da Justiça a análise individual de cada caso
concreto e decisão justificada em razão pública e socialmente aceitável,
com o indispensável conteúdo ético que a matéria envolve, para deferir
ou não a gratuidade, visando a uma Justiça Social mais plena. E a
gratuidade judiciária não pode ser prodigalizada pela Justiça. Se por um
lado a Carta Política garante e o cidadão exige da Justiça um funcionamento
célere e eficiente, por outro lado aquele que não comprovar insuficiência
de seus recursos deve arcar com as despesas e ônus do processo
judicial. Realço ainda a esse respeito que no atual ambiente da vida
moderna, a moda tem sido depositar e esperar da Justiça a solução de
todos os problemas da vida cotidiana, inclusive os mais comezinhos e
simples, o quem tem gerado, o que é pior, um cem número de demandas
infundadas em que o cidadão judicializa seu problema ou conflito e pede
a gratuidade judiciária, sem despesa alguma. Se perder a demanda, nada
perde. Ou seja, aposta-se sempre na conveniência de ariscar-se no
ajuizamento de demandas perante a Justiça. E o Poder Judiciário, enquanto
isso, fica sobrecarregado, fazendo parte dessa sobrecarga, inclusive,
as aventuras jurídicas e os riscos processuais criados pelos cidadãos,
sem nenhuma contrapartida processual a respeito, como pagar pelos
ônus de sucumbência, quando não comprova que não pode pagar por
esses ônus.  Daí  que não se deve deferir gratuidade judiciária,
irrefletidamente, sem ponderação dos valores éticos que o assunto
envolve. Ora, pelo sistema do Modelo Padrão de pura e simples declaração
de pobreza ou insuficiência de recursos, sem comprovação, quem tem
coragem de exibir perante a Justiça a declaração de ser juridicamente
pobre passa a ter automaticamente direito à gratuidade judiciária. E quem,
não tendo condições de comprovar insuficiência de recursos,  e
principalmente não se sentido encorajado eticamente a fazer a dita
declaração de pobreza, arcará com os ônus do processo judicial que
ajuizar. É preciso estimular nos cidadãos um mínimo de consideração
ética a respeito do assunto gratuidade judiciária. A prática, em geral até
hoje vivida e aceita pela Justiça, é de deferir a gratuidade sem
consideração outra a respeito da situação econômico-financeira da
pessoa interessada, com base na pura e simples conhecida Declaração
de Pobreza, e principalmente sem exigir dela comprovação a respeito
dessa situação. Essa situação já vem mudando num ou noutro caso. E o
Poder Judiciário deve fazer um esforço maior nesse sentido, para dar e
garantir a gratuidade judiciária somente a quem comprove a insuficiência
de recursos e verdadeiramente necessite do Sistema de Assistência
Jurídica Integral e Gratuita. 2. Com essas razões e reflexões, indefiro a
gratuidade judiciária, como requerida. 3. Tem a parte Autora 10 ( dez )
dias para juntar o comprovante de pagamento da taxa judiciária, sob pena
de indeferimento da petição inicial. 4. Intime-se.

ADV: MARIO WESLEY GARCIA (OAB 2830/AC) - Processo 0710996-
58.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários -

AUTORA: Maria Ivanilde Silva Santos  - RÉU: Banco BV Financeira S/A  -
1. Sem liminar acauteladora, pela ausência de urgência, considerado,
inclusive e principalmente, que a causa, à vista do tema nela versado -
revisão contrato bancário - será julgada no prazo máximo de 2 ( dois )
meses, após a resposta da parte Ré, além de não apresentar, pela análise
da petição inicial, bom direito em favor da parte Autora. Otimiza-se assim
maior resultado prático com menos atuação jurisdicional, inclusive a evitar
recursos antes de sentença final em 1º Grau de Jurisdição, cujo
pronunciamento se fará dentro do prazo estabelecido acima. 2. Defiro,
em favor da parte Autora, os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Defiro
ainda a inversão do ônus da prova, exclusivamente a fim de que a parte
Ré apresente, no prazo de resposta, o ( s ) contrato ( s ) bancário ( s )
questionado ( s ) na petição inicial. 4. Cite-se a parte Ré para responder
na forma e sob as penas da lei. 5. Intime-se.

ADV: MARIO WESLEY GARCIA (OAB 2830/AC) - Processo 0710997-
43.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTORA: Maria Ivanilde Silva Santos  - RÉU: Banco BV
Financeira S/A  - 3. Pelo exposto, ocorrendo a litispendência entre esta
Ação de Revisão de Contrato e a Ação de Revisão de Contrato, processo
n. 0710997-43.2013.8.01.0001, todas em trâmite perante esta Vara Civel
Genérica, declaro extinto este processo sem resolução de mérito, nos
termos do inciso V do artigo 267 do Código de Processo Civil. 4. Junte-se
cópia desta Sentença aos autos da Ação de Revisão de Contratos referida.
5. PRI. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma legal.

ADV: FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438/AC), ANA CAROLINA
RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), NATHALIE CAMPOS (OAB 3710/
AC) - Processo 0711017-34.2013.8.01.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços - CREDOR: União Educacional do
Norte  - DEVEDORA: Elissandra de Sousa Ibiapina  - 1. Cite-se a parte
Executada para pagar a dívida, no prazo de 3 (três) dias, a contar do ato
de citação (art. 652, CPC), sob pena de penhora de bens e avaliação,
observando-se, quanto aos bens a penhorar, as indicações da parte
Exeqüente; desses atos será intimada a parte Executada e, se a penhora
recair sobre bens imóveis, também seu cônjuge. 2. Fixo honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da dívida, salvo
embargos; para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado no
item anterior, reduzo a verba honorária fixada pela metade (art. 652-A,
parágrafo único, CPC). 3. Não havendo pagamento e nem penhora de
bem previamente indicado, ou na petição inicial, pela parte Exeqüente:
ordeno a penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de quantia suficiente
para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-JUD, em conta
bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor em conta
corrente, poupança ou quaisquer aplicações financeiras, ressalvando-
se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta) salários mínimos,
quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas exclusivamente
em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os atuais numerários
provenientes da remuneração dos agentes públicos ou do salário dos
empregados em geral; sendo  positivo, transfira-se a importância bloqueada
ao Banco do Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo
termo de penhora, ou de arresto, caso a parte Executada não tenha sido
localizada para citação, intimando e advertindo-se o Banco referido da
função de depositário; em caso de penhora sobre dinheiro, não havendo
possibilidade legal de substituição, fica dispensada a intimação, expedindo-
se de imediato alvará para levantamento e pagamento em favor da parte
Exeqüente de quantia até o valor de crédito atualizado nos autos, e alvará
em favor da parte Executada, quando às quantias que sobrarem, após a
quitação da dívida (arts. 709 e 710, CPC), vindos, após, os autos conclusos
para sentença extintiva; (ii) e, frustrado o bloqueio e havendo indicação
de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição de mandado de
penhora e avaliação, ou arresto, ficando, desde logo, nomeado um dos
Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações oportunas,
caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à avaliação do bem,
por depender de conhecimentos especializados (art. 475-J, §2º, CPC);
feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga a parte Exeqüente,
no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o bem penhorado
(685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa própria o bem
penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte Exeqüente por
nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou
findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da avaliação,
designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou praça, se
bem imóvel, publicando-se os respectivos editais, ou dispensando-os, se
o valor da avaliação do bem penhorado não exceder a 60 (sessenta)
vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação (art. 686,
CPC). 4. Ocorrendo arresto de bens, na hipótese da parte Executada não
ter sido localizada para citação, expeça-se mandado para procura da
parte Executada, para citação (Parágrafo único do artigo 653, do CPC),
intimando-se, a seguir, caso ainda não seja a parte Executada encontrada,
a parte Exeqüente a promover-lhe a citação por edital, convertendo-se,
findo o prazo e não havendo pagamento da dívida, o arresto em penhora
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(art. 654, CPC), correndo, a partir daí e caso não tenha advogado
constituído, os prazos contra a parte Executada independentemente de
intimação, prosseguindo-se a execução, daí, conforme o caso, na forma
do item anterior. 5. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo
indicação de bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis)
meses, período dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens
atuais e presentes do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena
de, findo o aludido período de suspensão ou paralisação processual, ser
extinto o processo. 6. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência
de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas. 7. Intime-
se.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC) - Processo
0711034-70.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTOR: Roberto Lira de Freitas  - RÉU: Banco
Santander S/A  - 1. Sem liminar acauteladora, pela ausência de urgência,
considerado, inclusive e principalmente, que a causa, à vista do tema
nela versado - revisão contrato bancário - será julgada no prazo máximo
de 2 ( dois ) meses, após a resposta da parte Ré, além de não apresentar,
pela análise da petição inicial, bom direito em favor da parte Autora.
Otimiza-se assim maior resultado prático com menos atuação jurisdicional,
inclusive a evitar recursos antes de sentença final em 1º Grau de
Jurisdição, cujo pronunciamento se fará dentro do prazo estabelecido
acima. 2. Defiro, em favor da parte Autora, os benefícios da gratuidade
judiciária. 3. Defiro ainda a inversão do ônus da prova, exclusivamente a
fim de que a parte Ré apresente, no prazo de resposta, o ( s ) contrato (
s ) bancário ( s ) questionado ( s ) na petição inicial. 4. Cite-se a parte Ré
para responder na forma e sob as penas da lei. 5. Intime-se.

ADV: GIOVANNA RIBEIRO NARDINI CAMPANA (OAB 287039SP) - Processo
0711035-55.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque -
CREDOR: Wclass Comércio de Metais Ltda  - DEVEDORA: Ana Shirley
Coelho de Avila  - 1. Cite-se a parte  Executada para pagar a dívida, no
prazo de 3 (três) dias, a contar do ato de citação (art. 652, CPC), sob
pena de penhora de bens e avaliação, observando-se, quanto aos bens
a penhorar, as indicações da parte Exeqüente; desses atos será intimada
a parte Executada e, se a penhora recair sobre bens imóveis, também
seu cônjuge. 2. Fixo honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da dívida, salvo embargos; para caso de pagamento
integral da dívida, no prazo fixado no item anterior, reduzo a verba honorária
fixada pela metade (art. 652-A, parágrafo único, CPC). 3. Não havendo
pagamento e nem penhora de bem previamente indicado, ou na petição
inicial, pela parte Exeqüente: ordeno a penhora mediante: (i) requisição
de bloqueio de quantia suficiente para satisfazer a execução, por
intermédio do BACEN-JUD, em conta bancária da parte Executada, de
depósito ou saldo credor em conta corrente, poupança ou quaisquer
aplicações financeiras, ressalvando-se do bloqueio quantias que não
superem a 40 (quarenta) salários mínimos, quaisquer que sejam suas
origens, e estejam depositadas exclusivamente em conta poupança e/ou
em conta corrente e ainda os atuais numerários provenientes da
remuneração dos agentes públicos ou do salário dos empregados em
geral; sendo positivo, transfira-se a importância bloqueada ao Banco do
Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo termo de
penhora, ou de arresto, caso a parte Executada não tenha sido localizada
para citação, intimando e advertindo-se o Banco referido da função de
depositário; em caso de penhora sobre dinheiro, não havendo possibilidade
legal de substituição, fica dispensada a intimação, expedindo-se de
imediato alvará para levantamento e pagamento em favor da parte
Exeqüente de quantia até o valor de crédito atualizado nos autos, e alvará
em favor da parte Executada, quando às quantias que sobrarem, após a
quitação da dívida (arts. 709 e 710, CPC), vindos, após, os autos conclusos
para sentença extintiva; (ii) e, frustrado o bloqueio e havendo indicação
de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição de mandado de
penhora e avaliação, ou arresto, ficando, desde logo, nomeado um dos
Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações oportunas,
caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à avaliação do bem,
por depender de conhecimentos especializados (art. 475-J, §2º, CPC);
feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga a parte Exeqüente,
no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o bem penhorado
(685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa própria o bem
penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte Exeqüente por
nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou
findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da avaliação,
designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou praça, se
bem imóvel, publicando-se os respectivos editais, ou dispensando-os, se
o valor da avaliação do bem penhorado não exceder a 60 (sessenta)
vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação (art. 686,
CPC). 4. Ocorrendo arresto de bens, na hipótese da parte Executada não
ter sido localizada para citação, expeça-se mandado para procura da
parte Executada, para citação (Parágrafo único do artigo 653, do CPC),
intimando-se, a seguir, caso ainda não seja a parte Executada encontrada,

a parte Exeqüente a promover-lhe a citação por edital, convertendo-se,
findo o prazo e não havendo pagamento da dívida, o arresto em penhora
(art. 654, CPC), correndo, a partir daí e caso não tenha advogado
constituído, os prazos contra a parte Executada independentemente de
intimação, prosseguindo-se a execução, daí, conforme o caso, na forma
do item anterior. 5. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo
indicação de bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis)
meses, período dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens
atuais e presentes do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena
de, findo o aludido período de suspensão ou paralisação processual, ser
extinto o processo. 6. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência
de conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas. 7. Intime-
se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0242/2013

ADV: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 00000551AC), MAURO
FERREIRA PINTO JUNIOR (OAB 00002539AC), FERNANDO TADEU PIERRO
(OAB 00002438AC) - Processo 0006524-31.2008.8.01.0001
(001.08.006524-5) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Material - AUTORA: VEP Construções e Comércio Ltda.  - RÉU: Banco do
Brasil  S/A  - Dá as partes por intimadas para tomarem conhecimento da
Decisão  proferida às fls. 238/247 e requererem o que entenderem de
direito , no prazo de 15 (quinze) dias

ADV: EMILSON PERICLES DE ARAUJO BRASIL (OAB 2377/AC) - Processo
0007785-60.2010.8.01.0001 (001.10.007785-5) - Execução de Título
Extrajudicial - Nota Promissória - CREDORA: Ana Maria da Silva Araújo  -
DEVEDOR: Paul Alexander Church  - D E S P A C H O: 1. Frente às
peculiaridades da demanda, especialmente quanto ao conteúdo noticiado
no Ofício enviado pelo MM Juiz de Direito LAUDIVON DE OLIVEIRA
NOGUEIRA (Vide fls. 93/98), e para oportunizar esclarecer às partes as
consequências ou implicações da presente demanda, designe a Secretaria
da Vara data para realização de Audiência de Conciliação. 2. Não se
chegando à transação, na mesma oportunidade já se instruirá o processo,
de modo que, havendo provas orais a produzir, deverão as partes, com
a antecedência legal, depositar o rol, justificando sua pertinência e
necessidade à solução da causa, seja para intimação ou mesmo que
venham cada qual trazer suas testemunhas. 3. Intime e expeça-se
eventuais e oportunas intimações.

ADV: MARIA JOSÉ CORREIA LIMA (OAB 218/AC), CHARLLES RONEY
BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 2556/AC) - Processo 0007990-
89.2010.8.01.0001 (001.10.007990-4) - Execução de Título Extrajudicial -
Nota Promissória - CREDOR: Weder Silva de Souza  - RÉU: Paul Alexander
Church  - D E S P A C H O: 1. Frente às peculiaridades da demanda,
especialmente quanto ao conteúdo noticiado no Ofício enviado pelo MM
Juiz de Direito LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA (Vide fls. 87/92), e
para oportunizar esclarecer às partes as consequências ou implicações
da presente demanda, designe a Secretaria da Vara data para realização
de Audiência de Conciliação. 2. Não se chegando à transação, na mesma
oportunidade já se instruirá o processo, de modo que, havendo provas
orais a produzir, deverão as partes, com a antecedência legal, depositar
o rol, justificando sua pertinência e necessidade à solução da causa,
seja para intimação ou mesmo que venham cada qual trazer suas
testemunhas. 3. Intime e expeça-se eventuais e oportunas intimações.

ADV: EMILSON PERICLES DE ARAUJO BRASIL (OAB 2377/AC) - Processo
0009240-60.2010.8.01.0001 (001.10.009240-4) - Cumprimento de
sentença - Honorários Advocatícios - CREDOR: Emilson Pericles de Araujo
Brasil  - DEVEDOR: Paul Alexander Church  - ADVOGADO: Emilson Pericles
de Araujo Brasil  - D E S P A C H O: 1. Frente às peculiaridades da
demanda, especialmente quanto ao conteúdo noticiado no Ofício enviado
pelo MM Juiz de Direito LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA (Vide fls. 28/
33), e para oportunizar esclarecer às partes as consequências ou
implicações da presente demanda, designe a Secretaria da Vara data
para realização de Audiência de Conciliação. 2. Não se chegando à
transação, na mesma oportunidade já se instruirá o processo, de modo
que, havendo provas orais a  produzir, deverão as partes, com a
antecedência legal, depositar o rol, justificando sua pertinência e
necessidade à solução da causa, seja para intimação ou mesmo que
venham cada qual trazer suas testemunhas. 3. Intime e expeça-se
eventuais e oportunas intimações.

ADV: MAYRA CALDERARO GUEDES DE OLIVEIRA (OAB 10018/MS),
FERNANDO DIEGUES NETO (OAB 14934AM/S), GILLIARD NOBRE ROCHA
(OAB 2833/AC), THALES ROCHA BORDIGNON (OAB 2160/AC),
FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438/AC), ELSON FERREIRA GOMES
FILHO (OAB 12118/MS), ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS (OAB
3633/AC) - Processo 0009277-19.2012.8.01.0001 - Prestação de Contas
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- Exigidas - Prestação de Serviços - AUTOR: Leal do Brasil Incorporadora
Ltda  - RÉU: MC Mendonça - ME  - 1. Considerando que a presente causa
é conexa com a causa do processo n. 000706185.2012.8.01.0001,
apensem-se os presentes autos aos autos do processo mencionado. 2.
Intime-se.

ADV: PEDRO LOPES (OAB 015.313/PR), FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO
(OAB 035.025/PR), GILLIARD NOBRE ROCHA (OAB 2833/AC), WALTER
FERNANDES COSTA (OAB 010.259/PR), THALES ROCHA BORDIGNON
(OAB 00002160AC), JUCYANE PONTES DE ASSIS (OAB 00002540AC) -
Processo 0011567-17.2006.8.01.0001 (001.06.011567-0) - Procedimento
Ordinário - REQUERENTE: Shopping dos Balcões Ltda  - REQUERIDO:
Auto Posto Jardim Guarany Ltda  - D E C I S Ã O: 1. Recebo a Apelação
interposta pela parte Ré/Apelante nos efeitos devolutivo e suspensivo,
atribuindo-lhe apenas o efeito devolutivo, negado o suspensivo, quanto à
confirmação da tutela de urgência. 2. À parte Autora/Apelada para
responder, no prazo legal de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), JOEL BENVINDO
RIBEIRO, ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LILIANE CESAR
APPROBATO (OAB 26878/GO), IGOR PORTO AMADO (OAB 3644/AC) -
Processo 0012737-14.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Edvaldo Carneiro da Costa
- RÉU: Banco Equatorial S/A  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os
presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-
se.

ADV: LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), CELSO
MARCON (OAB 10990/ES), ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC)
- Processo 0012785-70.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Maria das Dores Malveira
de Oliveira  - RÉU: Banco Itaucard  S.A  - D E S P A C H O: 1. Encaminhem-
se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. 2.
Intime-se.

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), ADRIANA
SANTOS DA SILVA (OAB 2902/AC), LANA CARLI DA SILVA LIMA (OAB
3730/AC), ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), GABRIELA
FREITAS RUZAFA (OAB 3536/AC), LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA
(OAB 3241/AC) - Processo 0014035-75.2011.8.01.0001 - Procedimento
Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Arthenizia de
Araújo Nobre  - RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - D E S P A C H O: 1.
Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste
Estado. 2. Intime-se.

ADV: CRISTIANE TEOTONIO LOPES (OAB 2958/AC) - Processo 0015138-
20.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- REQUERENTE: Rosenir da Silva Serra  - REQUERIDO: Endison Onofre de
Souza e outro - Dá a parte Autora por intimada para, no  prazo de 5
(cinco) dias, manifestar-se acerca dos Avisos de Recebimento Negativos.

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), CELSO MARCON
(OAB 10990/ES), LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC),
MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), CARLA PASSOS MELHADO
(OAB 187329/SP) - Processo 0015185-57.2012.8.01.0001 - Procedimento
Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Francisco das
Chagas Pereira da Silva  - RÉU: Banco Fiat S/A  - D E S P A C H O: 1.
Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste
Estado. 2. Intime-se.

ADV: FABIANO COIMBRA BARBOSA (OAB 117806/RJ), FÁBIO VINICIUS
LESSA CARVALHO (OAB 5614/AM) - Processo 0017322-
46.2011.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento
e Investimento  - RÉU: Josimar Silva de Souza  - 1. Complete a parte
Autora a petição inicial, indicando o endereço correto da parte Ré e
promovendo-lhe a citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento. 2. Intime-se.

ADV: LUCAS VIANA DE CARVALHO (OAB 129342/MG), RUBENS GASPAR
SERRA (OAB 3499/AC), VIVIAN LEÃO MACEDO (OAB 98867/MG), LUIZA
HORTA B. S. CESÁRIO ROSA (OAB 1867/AC) - Processo 0019415-
79.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTORA: Eduvirges Fonseca Mendes Silveira  - RÉU: Banco
HSBC S. A.  - D E S P A C H O: 1. Diga a parte Ré acerca do pedido de
desistência formulado pela parte Autora à fl. 199, no prazo de 5 (cinco)
dias. 2. Intime-se.

ADV: CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP), LUENA PAULA
CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), CELSO MARCON (OAB 10990/ES),
ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), MARINA BELANDI
SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo 0026165-97.2011.8.01.0001 -

Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato -
REQUERENTE: Maria Farias do Monte  - REQUERIDO: Banco Itaucard  S.A
- D E S P A C H O: 1. Encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça deste Estado. 2. Intime-se.

ADV: ANA PAULA DOS SANTOS DE CAMARGO (OAB 4794/RO), CARMEN
ENEIDA S. ROCHA (OAB 3846/RO) - Processo 0707209-
21.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: BV Financeira S.A. C.F.I.  - RÉU: Atila da
Silva Aguiar  - D E C I S Ã O: 1. Tendo em vista que a prestação jurisdicional
já foi devidamente entregue, com Sentença proferida de procedência do
pedido (vide fls. 30/32), indefiro, neste processo, o pedido de desistência
de fl. 35. 2. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma legal. 3.
Intime-se

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0710642-33.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDORA:
Jaqueline Gonçalves de Barros  - 1. Complete a parte Exequente a petição
inicial, apresentando o título ora exequendo (cédula de crédito bancário
nº 12493), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 2.
Intime-se.

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo
0710649-25.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: AYMORÉ Crédito, Financiamento e
Investimento S/A  - RÉU: Williams ramos Ferreira  - 1. Complete a parte
Autora a petição inicial, apresentando os documentos  indispensáveis à
propositura da ação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.
2. Intime-se.

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0710653-62.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDORA:
Ana Cristina Castro Cavalcante  - D E S P A C H O: 1. Complete a parte
Exequente a petição inicial, apresentando o título ora exequendo (cédula
de crédito bancário nº 10884), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento. 2. Intime-se. Rio Branco-AC, 27 de agosto de 2013.

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo
0710675-23.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: AYMORÉ Crédito, Financiamento e
Investimento S/A  - RÉU: Pedro Ademar Trancoso do Nascimento  - 1.
Complete a parte Autora a petição inicial, apresentando os documentos
indispensáveis à propositura da ação, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de indeferimento. 2. Intime-se.

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0710760-09.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies
de Títulos de Crédito - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR:
Francisco Carlos Lopes de Souza e outro - 1. Esclareça a parte Exequente,
no prazo de 10 (dez) dias, o motivo pelo qual o senhor MOISÉS BEZERRA
DA COSTA foi incluído no polo passivo da presente Ação, sob pena de
indeferimento parcial da petição inicial. 2. Intime-se.

ADV: MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA TACHY (OAB 24266BA) -
Processo 0711105-72.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: AYMORÉ Crédito, Financiamento
e Investimento S/A  - RÉU: Francisco Nunes do Nascimento  - D E S P A C
H O: 1. Complete a parte Autora a petição inicial, apresentando o instrumento
de protesto ou notificação extrajudicial, tirado ou expedida no domicílio do
devedor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da liminar.
2. Intime-se.

ADV: CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), LOUISE RAINER
PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/PR), MARIA AMÉLIA CASSIANA
MASTROROSA VIANNA (OAB 27109/PR) - Processo 0711120-
41.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
- CREDOR: Banco do Brasil S/A.  - DEVEDOR: Nuno Alvaro Miranda Filho
- D E S P A C H O: 1. Complete a parte Autora a petição inicial, apresentando
o título executivo original mencionado na petição inicial - Contrato de
Crédito em Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança (vide fl.
2) ou adaptando a Ação ao procedimento adequado, em 10 (dez) dias,
sob pena de indeferimento. 2. Intime-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0243/2013

ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 3399/AC), STELA
MARIS VIEIRA DE SOUZA (OAB 002.906/AC), FERDINANDO FARIAS
ARAUJO MELO, RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/
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AC), ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO (OAB 401/AC) - Processo
0003477-49.2008.8.01.0001 (001.08.003477-3) - Procedimento Ordinário
- REQUERENTE: Nicia Sakur de Azevedo  - REQUERIDO: Banco Finasa
S.A  - D E C I S Ã O: 1. Recebo as Apelações interpostas pelas partes
Autora e Ré/Apelantes nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Às partes
Autora e Ré, nos Recursos respectivos em que são Apeladas, para
responderem, no prazo legal e comum de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: LEILA FAHAH HADDAD LONGO (OAB 123.497/SP), KARLYNETE
DE SOUZA ASSIS (OAB 3797/AC), JOSE HENRIQUE ALEXANDRE DE
OLIVEIRA (OAB 1940/AC), MARCIO BEZERRA CHAVES (OAB 3198/AC),
MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 00001741AC), JOSÉ EDGARD
DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), VIRGINIA MEDIM ABREU
(OAB 2472/AC), MARCO ANTONIO PALACIO DANTAS (OAB 821/AC),
KELMY DE ARAÚJO LIMA (OAB 00002448AC), MARCEL BEZERRA
CHAVES (OAB 2703/AC) - Processo 0009074-33.2007.8.01.0001
(001.07.009074-3) - Procedimento Ordinário - AUTOR: Cepel Construções
Estudos e Projetos de Engenharia Ltda  - RÉU: Banco Bradesco  - D E C I
S Ã O: 1. Recebo a Apelação interposta pela parte Ré/Apelante nos
efeitos devolutivo e suspensivo. 2. À parte Autora/Apelada para
responder, no prazo legal de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: JEANNE DE SOUZA SANTIAGO (OAB 3089/AC), MARCELA
MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), GERSEY SILVA DE SOUZA
SANTIAGO (OAB 3086/AC), ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO (OAB
401/AC) - Processo 0010369-37.2009.8.01.0001 (001.09.010369-7) -
Procedimento Sumário - Inadimplemento - AUTOR: Kenedy da Mota
Rodrigues  - RÉU: Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A  - 1.
Mantenho a Decisão recorrida (fls. 149/150), por seu próprios
fundamentos. 2. Oficie-se, atenção ao Ofício Nº 056/ASS/GD (Vide fl.
156), com cópia desta Decisão e como Informações Oficiais no Recurso
de Agravo de Instrumento n. 0002272-12.2013.8.01.0000, em trâmite na
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado e sob a Relatoria
da Desembargadora EVA EVANGELISTA. 3. Registro que a parte Ré/
Agravante comunicou a este Juízo a interposição do referido Recurso de
Agravo de Instrumento. 4. Intime-se.

ADV: ELLEN LAURA LEITE MUNGO (OAB 10604/MT), MARIANE CARDOSO
MACAREVICH (OAB 30264/RS) - Processo 0013940-11.2012.8.01.0001
- Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária -
AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S/A  - RÉU: Jair Cunha  de
Oliveira  - D E C I S Ã O: 1. Em atenção à Decisão proferida no Agravo de
Instrumento n.  0001086-51.2013.8.01.0000, sob a Relatoria da
Desembargadora WALDIRENE CORDEIRO, expeça-se mandado de busca
e apreensão do bem descrito na petição inicial, depositando-se-o com a
parte Autora ou quem por ele indicado, não podendo o bem ser retirado
desta Cidade, pelo prazo de 5 (cinco) dias que será garantido a parte Ré,
a partir da execução da  liminar, para quitar a dívida integral, conforme
valores apresentados na petição inicial. 2. Quitada a dívida apresentada,
fica sem efeito a liminar, devolvendo-se o bem a parte Ré; não quitada a
dívida, no prazo mencionado, fica sem efeito o depósito e consolidada a
posse e propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte
Autora, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do DL n. 911/69, com a nova
redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/2004.

ADV: LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), ADRIANA SANTOS DA
SILVA (OAB 2902/AC), ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC) -
Processo 0014812-26.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Maria Dalria de Oliveira  -
RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da
causa, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição
inicial. 4. Condeno a parte Autora nas custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §
4º do art. 20 do Código de Processo Civil, suspendendo essa condenação
nos termos da Lei Federal n. 1.060/50, em razão da gratuidade judiciária
já deferida. 5. PRI. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma
legal.

ADV: FRANCIANE NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC), MARIA HELENA
TEIXEIRA (OAB 2406/AC), IGOR CLEM SOUZA SOARES (OAB 2854/AC),
AILTON MACIEL DA COSTA (OAB 3158/AC), JEANNE DE SOUZA
SANTIAGO (OAB 3089/AC), GERSEY SILVA DE SOUZA SANTIAGO (OAB
3086/AC) - Processo 0015394-65.2008.8.01.0001 (001.08.015394-2) -
Procedimento Sumário - Inadimplemento - AUTORA: Maria do Perpetuo
Socorro Alves da Silva  - RÉU: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais  -
Intimação da parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer
impugnação (art. 475-J, § 1º, CPC.)

ADV: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC), KEMMIL DE
MELO COELHO (OAB 2551/AC) - Processo 0017057-44.2011.8.01.0001
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:

Luciano Benevides Pinheiro  - RÉU: Banco Fiat S/A  - D E C I S Ã O: 1.
Recebo a Apelação interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos
devolutivo e suspensivo. 2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo
legal de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se.

ADV: ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA
CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0018310-
67.2011.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
- CREDOR: Antônio Batista de Sousa  - DEVEDOR: Banco Panamericano
S.A  - ADVOGADO: Antônio Batista de Sousa - Antônio Batista de Sousa
- 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da causa executiva, extingo o
processo de execução, nos termos do inciso I do art. 794 do Código de
Processo Civil. 4. Expeça-se, em favor da parte Exeqüente, Alvará Judicial
para levantamento da importância bloqueada e penhorada, com seus
acréscimos bancários, juntando-se o respectivo comprovante nos autos
e expedindo-se os ofícios necessários (vide fl. 63). Expeça-se, ainda,
em favor da parte Executada, Alvará Judicial para levantamento da
importância bloqueada e penhorada, com seus acréscimos bancários,
juntando-se o respectivo comprovante nos autos e expedindo-se os
ofícios necessários (vide fl. 64 e 65). 5. Custas pela parte Executada. 6.
Desentranhe o necessário, na forma da lei. 7. P.R.I. Transitada em julgado,
arquivem os autos na forma legal.

ADV: MARIA HELENA TEIXEIRA (OAB 2406/AC), ROBERTO DUARTE
JÚNIOR (OAB 2485/AC), MARCIA CRISTHINY COSTA BARBOSA DUARTE
(OAB 2525/AC), JOÃO PAULO FELICIANO FURTADO (OAB 22605/DF),
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CABRAL (OAB 97096/RJ), FRANCIANE
NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC) - Processo  0018368-
75.2008.8.01.0001 (001.08.018368-0) - Procedimento Sumário -
Inadimplemento - AUTOR: Cleudimar Holanda de Souza  - RÉU: Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A  - 3. Pelo exposto, resolvendo
o mérito da causa executiva, extingo o processo de execução, nos termos
do inciso I do art. 794 do Código de Processo Civil. 4. Expeça-se, em favor
da parte Exequente, Alvará Judicial para levantamento da importância
depositada (vide fl. 208), com seus acréscimos bancários, juntando-se o
respectivo comprovante nos autos e expedindo-se os ofícios necessários.
Expeça-se, ainda, em favor da parte Executada, Alvará Judicial para
levantamento da importância depositada (vide fl. 196), com seus
acréscimos bancários, juntando-se o respectivo comprovante nos autos
e expedindo-se os ofícios necessários. 5. Condeno a parte Executada
nas custas processuais. 6. Desentranhe o necessário, na forma da lei. 7.
P.R.I. Transitada em julgado, arquivem os autos na forma legal.

ADV: MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), CELSO MARCON
(OAB 10990/ES) - Processo 0018630-54.2010.8.01.0001 (001.10.018630-
1) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária -
AUTOR: Banco BV Financeira S.A.  - RÉU: Silvio Luiz Lopes Guedes  - 1.
Torno sem efeito o Despacho de fl. 86 e determino que a parte Autora
complete a petição inicial, indicando o endereço correto da parte Ré e
promovendo-lhe a citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
indeferimento. 2. Intime-se.

ADV: ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA (OAB 3323/AC), RENATO BADER
RIBEIRO (OAB 3035/AC), MARCELO FERREIRA CAMPOS (OAB 3250/
RO), FELIPE ALENCAR DAMASCENO, MARCIA CRISTHINY COSTA
BARBOSA DUARTE (OAB 2525/AC), RENATA CORBUCCI CORREA DE
SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo 0022169-91.2011.8.01.0001 -
Cumprimento de sentença - Multa Cominatória / Astreintes - CREDOR:
JURSILEI N. DA SILVA - ME ( PRINT QUALITY K@RTUCHOS)  - DEVEDOR:
14 Brasil Telecom Celular S/A  - 3. Nestes termos, decido: a) rejeitar a
presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença quanto aos fatos
aqui alegados, conforme fundamentação acima exposta; b) extinguir a
Ação de Cumprimento de Sentença, resolvendo o mérito da dita causa
executiva, nos termos do inciso I do art. 794 do Código de Processo Civil.
4. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, expeça-se, em favor da parte
Exequente/Impugnada, Alvará Judicial para levantamento da importância
penhorada e depositada em conta judicial remunerada, juntando-se os
respectivos comprovantes nos autos, expedindo-se os ofícios
necessários (vide fls. 85/87). 5. Condeno a parte Impugnante/Executada
nas custas processuais. 6. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem os
autos na forma legal.

ADV: GABRIELA RODRIGUES SILVEIRA (OAB 3072/AC), ANTÔNIO
BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), GUSTAVO AMATO PISSINI, LUENA
PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/AC) - Processo 0022940-
69.2011.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTORA: Eronildes Maciel Braga de Lima  - RÉU: Banco do
Brasil S.A. - Agência 2358-2  - D E C I S Ã O: 1. Recebo a Apelação
interposta pela parte Autora/Apelante nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. À parte Ré/Apelada para responder, no prazo legal de 15 (quinze) dias.
3. Intime-se.
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ADV: CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), GEORGE CARLOS
BARROS CLAROS (OAB 2018/AC), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL
(OAB 3658/AC) - Processo 0023361-30.2009.8.01.0001 (001.09.023361-
2) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA:
Naiara Martins da Costa  - RÉ: Tim Celular S.A.  - Dá a parte Exeqüente por
intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da
satisfação da dívida.

ADV: FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438A/AC) - Processo 0027056-
55.2010.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de
Serviços - CREDOR: União Educacional do Norte  - DEVEDOR: Mustafa
Barros Farhat  - D E C I S Ã O: 1. A parte Executada pede a liberação de
parte do valor bloqueado, em sua conta bancária, por intermédio do sistema
BACEN-JUD, alegando que precisa garantir sua subsistência e honrar
com suas obrigações, revelando que a constrição recaiu sobre seus
vencimentos, que são legalmente impenhoráveis, contudo a referida parte
não apresentou seu extrato bancário e contra-cheque, razão pela qual
indefiro aludido pedido. 2. Diga a parte Exequente acerca da satisfação
da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo
com resolução do mérito da causa executiva. 3. Intime-se.

ADV: FAIMA JINKINS GOMES (OAB 3021/AC), RODRIGO AIACHE
CORDEIRO (OAB 2780/AC), MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/
AC) - Processo 0705328-09.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Contratos Bancários - AUTOR: Joaquina Heduviges da Veiga Simão  -
RÉU: Banco Finasa BMC S/A e outro - 3. Pelo exposto, resolvendo o
mérito da causa, julgo procedente o pedido formulado pela parte Autora
para, confirmando a antecipação de tutela, determinar, em definitivo, a
proibição de descontos (obrigação de não fazer), realizados diretamente
na folha de pagamento e/ou conta corrente bancária da parte Autora,
referente aos contratos de empréstimos celebrados com as partes Rés,
tudo sob pena de multa de 100 mil reais, para cada parte Ré, sem prejuízo
da pena de desobediênc ia e/ou outras cominações legais e/ou
determinações judiciais. 4. Condeno as partes-rés a pagarem, cada uma,
metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º do artigo 20 do
Código de Processo Civil. 5. P. R. I. Transitada em julgado, arquivem os
autos na forma legal.

ADV: TATIANA KARLA ALMEIDA MARTINS (OAB 2924/AC), JUCYANE
PONTES DE ASSIS BRITO (OAB 2540/AC) - Processo 0708623-
54.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos
de Crédito - CREDOR: Mustang Comércio e Representações Ltda  -
DEVEDOR: Miguel Fernandes de Araújo  - 1. A pretensão visa ao
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição
inicial devidamente instruída por prova escrita, sem força executiva, de
modo que a ação monitória é pertinente (art. 1.102-A., do CPC). 2. Defiro,
pois, de plano, a expedição do mandado com intimação da parte Ré para
pagamento, no prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (art. 1.102-
B., CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte Ré o cumpra,
ficará isenta de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-C., § 1º,
CPC), fixados, entretanto, estes, para o caso de descumprimento e salvo
embargos, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 3. Conste,
ainda, do mandado, ordem para citação da parte Ré, que, nesse prazo,
poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento da
obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito,
o título executivo judicial (art. 1.102-C., do CPC). 4. Realizada a citação e
intimação, e não tendo a parte Ré pago a dívida nem oposto embargos
monitórios, fica constituído o título executivo judicial e convertido o
respectivo mandado inicial em mandado executivo; intimar, então, a parte
Devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida como
exigida, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o seu valor
total. 5. Fixo honorários advocatícios, para eventual fase processual de
Cumprimento de Sentença, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado
da dívida; para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado de
15 (quinze) dias, reduzo a verba honorária fixada pela metade. 6. Não
havendo pagamento, indique a parte Exeqüente bens penhoráveis e
requeira a expedição de mandado de penhora e avaliação, instruindo o
pedido com nova memória atualizada do montante da dívida, acrescido da
multa fixada, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos
autos (caput do art. 475-J do CPC). 7. Requeridos os atos executivos, na
forma do item 6, ordeno a  penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de
quantia suficiente para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-
JUD, em conta bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor
em conta corrente, poupança ou quaisquer aplicações financeiras,
ressalvando-se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta)
salários mínimos, quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas
exclusivamente em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os
atuais numerários provenientes da remuneração dos agentes públicos
ou do salário dos empregados em geral; sendo positivo, transfira-se a
importância bloqueada ao Banco do Brasil, em conta judicial remunerada,
lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se e advertindo o

Banco referido da função de depositário; (ii) e, frustrado o bloqueio e
havendo indicação de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição
de mandado de penhora e avaliação, ficando, desde logo, nomeado um
dos Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de
10 (dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações
oportunas, caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à
avaliação do bem, por depender de conhecimentos especializados (art.
475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga
a parte Exeqüente, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o
bem penhorado (685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa
própria o bem penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte
Exeqüente por nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras
anteriores, ou findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da
avaliação, designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou
praça, se bem imóvel, publicando-se os respectivos editais,  ou
dispensando-os, se o valor da avaliação do bem penhorado não exceder
a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da
avaliação (art. 686, CPC). 8. Realizada a penhora e, se necessária, feita
a avaliação, intime-se a parte Executada a oferecer impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J do CPC); vinda a impugnação
sem pedido de efeito suspensivo, intime-se, oportunamente, a parte
Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo de 15 ( quinze ) dias;
transcorrendo o prazo da impugnação sem o respectivo oferecimento,
sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás para levantamentos,
prosseguindo-se a execução, nas formas dos pertinentes itens anteriores,
caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco ) dias, com intimação oportuna,
que há saldo remanescente e apresente a respectiva planilha que o
identifique; não havendo manifestação, conclusos para sentença extintiva.
9. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo indicação de
bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, período
dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens atuais e presentes
do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena de, findo o aludido
período de suspensão ou paralisação processual, ser extinto o processo.
10. Não requerida a execução, nos termos e prazo do item 6, ordeno o
arquivamento dos autos (§5º do art. 457-J do CPC), sem prejuízo da sua
extinção, conforme o caso, se a parte Exeqüente não praticar os atos
que lhe compete e, intimada pessoalmente a sanar a falta, abandonar a
causa. 11. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência de
conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas. 12. Retifique-
se a classe do processo para constar Ação Monitória. 13. Intime-se.

ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS
(OAB 84314/SP) - Processo 0710275-09.2013.8.01.0001 - Reintegração
/ Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - AUTOR: Banco
Bradesco Financiamentos S.A  - RÉ: Maria Dionizia Brandão da Silva
Dziedicz  - 1. São verossímeis as alegações da parte Autora, em razão da
prova inequívoca constituída pelo contrato de arrendamento mercantil
inadimplido, por falta de pagamento, pela Ré, conforme notificação
apresentada, o que faz devolver-lhe o direito de posse sobre o bem
arrendado. Há fundado receio de dano irreparável ou mesmo de difícil
reparação, pelas preocupações de mau uso do veículo, com possibilidade
de avarias, multa de trânsito não paga e até furto ou roubo, se mantido o
bem nas mãos da parte arrendatária tida como inadimplente. 2. Nestes
termos, defiro a antecipação da tutela e ordeno a reintegração da parte
Autora na posse do bem objeto do contrato. 3. Expeça-se mandado de
busca e apreensão. 4. Cite-se, para responder na forma e sob as penas
da  lei. 5. Intime-se.

ADV: MARIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON DA SILVA
RIBEIRO (OAB 3151/AC), ERASMO DA SILVA COSTA (OAB 3940/AC) -
Processo 0710902-13.2013.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial
- Espécies de Títulos de Crédito - CREDOR: Unicred Rio Branco - Coop. de
Econ. e Créd. Mútuo dos Médicos e Prof. de Nível Superior da Saúde de
Rio Branco Ltd  - DEVEDORA: Rosely de Freitas  - 1. Cite-se a parte
Executada para pagar a dívida, no prazo de 3 (três) dias, a contar do ato
de citação (art. 652, CPC), sob pena de penhora de bens e avaliação,
observando-se, quanto aos bens a penhorar, as indicações da parte
Exeqüente; desses atos será intimada a parte Executada e, se a penhora
recair sobre bens imóveis, também seu cônjuge. 2. Fixo honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da dívida, salvo
embargos; para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado no
item anterior, reduzo a verba honorária fixada pela metade (art. 652-A,
parágrafo único, CPC). 3. Não havendo pagamento e nem penhora de
bem previamente indicado, ou na petição inicial, pela parte Exeqüente:
ordeno a penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de quantia suficiente
para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-JUD, em conta
bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor em conta
corrente, poupança ou quaisquer aplicações financeiras, ressalvando-
se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta) salários mínimos,
quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas exclusivamente
em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os atuais numerários
provenientes da remuneração dos agentes públicos ou do salário dos
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empregados em geral; sendo posit ivo, transfira-se a importância
bloqueada ao Banco do Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o
respectivo termo de penhora, ou de arresto, caso a parte Executada não
tenha sido localizada para citação, intimando e advertindo-se o Banco
referido da função de depositário; em caso de penhora sobre dinheiro,
não havendo possibilidade legal de substituição, fica dispensada a
intimação, expedindo-se de imediato alvará para levantamento e pagamento
em favor da parte Exeqüente de quantia até o valor de crédito atualizado
nos autos, e alvará em favor da parte Executada, quando às quantias
que sobrarem, após a quitação da dívida (arts. 709 e 710, CPC), vindos,
após, os autos conclusos para sentença extintiva; (ii) e, frustrado o
bloqueio e havendo indicação de bens à penhora pela parte Exeqüente, a
expedição de mandado de penhora e avaliação, ou arresto, ficando,
desde logo, nomeado um dos Avaliadores cadastrados perante esta
Escrivania para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o laudo de
avaliação, com as intimações oportunas, caso o próprio Oficial de Justiça
não possa proceder à avaliação do bem, por depender de conhecimentos
especializados (art. 475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a respectiva
avaliação de bens, diga a parte Exeqüente, no prazo de 5 (cinco) dias: (a)
se deseja adjudicar o bem penhorado (685-A, 685-B, CPC); ou (b) se
quer alienar por iniciativa própria o bem penhorado (685-C, CPC); não
optando, no caso, a parte Exeqüente por nenhuma das formas
expropriativas facultadas nas letras anteriores, ou findo o prazo, determino
a arrematação pelo preço da avaliação, designando-se dia, hora e lugar
para o leilão, se bem móvel, ou praça, se bem imóvel, publicando-se os
respectivos editais, ou dispensando-os, se o valor da avaliação do bem
penhorado não exceder a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo
vigente na data da avaliação (art. 686, CPC). 4. Ocorrendo arresto de
bens, na hipótese da parte Executada não ter sido localizada para citação,
expeça-se mandado para procura da parte Executada, para citação
(Parágrafo único do artigo 653, do CPC), intimando-se, a seguir, caso
ainda não seja a parte Executada encontrada, a parte Exeqüente a
promover-lhe a citação por edital, convertendo-se, findo o prazo e não
havendo pagamento da dívida, o arresto em penhora (art. 654, CPC),
correndo, a partir daí e caso não tenha advogado constituído, os prazos
contra a parte Executada independentemente de intimação, prosseguindo-
se a execução, daí, conforme o caso, na forma do item anterior. 5. Sendo
negativa a requisição de bloqueio e não havendo indicação de bens,
suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, período
dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens atuais e presentes
 do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena de, findo o aludido
período de suspensão ou paralisação processual, ser extinto o processo.
6. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência de conciliação, a
qualquer tempo, com as intimações oportunas. 7. Intime-se.

ADV:  RODRIGO ALMEIDA CHAVES - Processo 0710903-
95.2013.8.01.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com
Cobrança - Locação de Imóvel - AUTOR: Fernando Leite de Paula  - RÉU:
L. M. BRAGA - ME  - 1. FERNANDO LEITE DE PAULA, ajuizou ação de
despejo por falta de pagamento com pedido de cobrança de aluguéis e
acessórios da locação, inclusive com pedido de antecipação de tutela,
em face de L.M. BRAGA - ME. Alega que a parte Ré não pagou nenhuma
parcela do contrato de aluguel que foi formulado em setembro de 2012.
Pediu como antecipação de tutela a desocupação imediata do imóvel. É o
relatório. 2. Examino a tutela de urgência. Para a concessão da medida
liminar, que, no caso, reveste-se de antecipação dos efeitos da tutela,
pretendida pelo Locador, ora parte Autora, a Lei Federal n. 8.245/91 - Lei
do Inquilinato - exige como fundamento exclusivo uma das situações
elencadas nos incisos do § 1º do Art. 59 da aludida Lei, bem como uma
caução em valor equivalente a três meses de aluguel. No ponto, tratando-
se de contrato de locação em que não há qualquer previsão de garantia
e inadimplido por falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação,
nos termos do Inciso IX do § 1º do Artigo 59, da Lei Federal n. 8.245/91,
cabível a desocupação. 3. Com essas razões, defiro a liminar e ordeno o
despejo forçado, mediante prévio depósito judicial, pela parte Autora, do
equivalente a 3 (três) meses do aluguel, a título de caução. 4. Feito o
depósito da caução, expedir a ordem de desocupação e nela consignar
a intimação da parte Ré para desocupar, voluntariamente, o imóvel no
prazo de 15 (quinze) dias. 5. Poderá o locatário evitar a rescisão da
locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias
concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de
cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores
devidos. 6. Findo o prazo, não havendo desocupação voluntária nem
depósito dos valores devidos, proceder imediatamente ao despejo
forçado. 7. Cite-se a parte Ré para responder na forma e sob as penas
da lei. 8. Intime-se.

ADV: THALITA CONDE MOREIRA DE VASCONCELOS SOUZA, MARÍLIA
GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (OAB 3615/AC) - Processo 0710905-
65.2013.8.01.0001 - Monitória - Cheque - AUTOR: Comercial Ronsy Ltda.
- RÉU: G T Empreiteira Construção e Comércio Ltda  - 1. A pretensão visa
ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição

inicial devidamente instruída por prova escrita, sem força executiva, de
modo que a ação monitória é pertinente (art. 1.102-A., do CPC). 2. Defiro,
pois, de plano, a expedição do mandado com intimação da parte Ré para
pagamento, no prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (art. 1.102-
B., CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte Ré o cumpra,
ficará isenta de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-C., § 1º,
CPC), fixados, entretanto, estes, para o caso de descumprimento e salvo
embargos, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 3. Conste,
ainda, do mandado, ordem para citação da parte Ré, que, nesse prazo,
poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento da
obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito,
o título executivo judicial (art. 1.102-C., do CPC). 4. Realizada a citação e
intimação, e não tendo a parte Ré pago a dívida nem oposto embargos
monitórios, fica constituído o título executivo judicial e convertido o
respectivo mandado inicial em mandado executivo; intimar, então, a parte
Devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida como
exigida, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o seu valor
total. 5. Fixo honorários advocatícios, para eventual fase processual de
Cumprimento de Sentença, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado
da dívida; para caso de pagamento integral da dívida, no prazo fixado de
15 (quinze) dias, reduzo a verba honorária fixada pela metade. 6. Não
havendo pagamento, indique a parte Exeqüente bens penhoráveis e
requeira a expedição de mandado de penhora e avaliação, instruindo  o
pedido com nova memória atualizada do montante da dívida, acrescido da
multa fixada, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de arquivamento dos
autos (caput do art. 475-J do CPC). 7. Requeridos os atos executivos, na
forma do item 6, ordeno a penhora mediante: (i) requisição de bloqueio de
quantia suficiente para satisfazer a execução, por intermédio do BACEN-
JUD, em conta bancária da parte Executada, de depósito ou saldo credor
em conta corrente, poupança ou quaisquer aplicações financeiras,
ressalvando-se do bloqueio quantias que não superem a 40 (quarenta)
salários mínimos, quaisquer que sejam suas origens, e estejam depositadas
exclusivamente em conta poupança e/ou em conta corrente e ainda os
atuais numerários provenientes da remuneração dos agentes públicos
ou do salário dos empregados em geral; sendo positivo, transfira-se a
importância bloqueada ao Banco do Brasil, em conta judicial remunerada,
lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se e advertindo o
Banco referido da função de depositário; (ii) e, frustrado o bloqueio e
havendo indicação de bens à penhora pela parte Exeqüente, a expedição
de mandado de penhora e avaliação, ficando, desde logo, nomeado um
dos Avaliadores cadastrados perante esta Escrivania para, no prazo de
10 (dez) dias, apresentar o laudo de avaliação, com as intimações
oportunas, caso o próprio Oficial de Justiça não possa proceder à
avaliação do bem, por depender de conhecimentos especializados (art.
475-J, §2º, CPC); feita a penhora e a respectiva avaliação de bens, diga
a parte Exeqüente, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) se deseja adjudicar o
bem penhorado (685-A, 685-B, CPC); ou (b) se quer alienar por iniciativa
própria o bem penhorado (685-C, CPC); não optando, no caso, a parte
Exeqüente por nenhuma das formas expropriativas facultadas nas letras
anteriores, ou findo o prazo, determino a arrematação pelo preço da
avaliação, designando-se dia, hora e lugar para o leilão, se bem móvel, ou
praça, se bem imóvel, publicando-se os respectivos editais,  ou
dispensando-os, se o valor da avaliação do bem penhorado não exceder
a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da
avaliação (art. 686, CPC). 8. Realizada a penhora e, se necessária, feita
a avaliação, intime-se a parte Executada a oferecer impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias (§1º do art. 475-J do CPC); vinda a impugnação
sem pedido de efeito suspensivo, intime-se, oportunamente, a parte
Exeqüente/Impugnada a se manifestar, no prazo de 15 ( quinze ) dias;
transcorrendo o prazo da impugnação sem o respectivo oferecimento,
sendo a penhora em dinheiro, expedir alvarás para levantamentos,
prosseguindo-se a execução, nas formas dos pertinentes itens anteriores,
caso a parte Exeqüente diga, em 5 ( cinco ) dias, com intimação oportuna,
que há saldo remanescente e apresente a respectiva planilha que o
identifique; não havendo manifestação, conclusos para sentença extintiva.
9. Sendo negativa a requisição de bloqueio e não havendo indicação de
bens, suspendo a execução pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, período
dentro do qual deverá o credor indicar à Justiça bens atuais e presentes
do devedor a serem submetidos à penhora, sob pena de, findo o aludido
período de suspensão ou paralisação processual, ser extinto o processo.
10. Não requerida a execução, nos termos e prazo do item 6, ordeno o
arquivamento dos autos (§5º do art. 457-J do CPC), sem prejuízo da sua
extinção, conforme o caso, se a parte Exeqüente não praticar os atos
que lhe compete e, intimada pessoalmente a sanar a falta, abandonar a
causa. 11. Sendo indicada para o caso, designe-se audiência de
conciliação, a qualquer tempo, com as intimações oportunas. 12. Intime-
se.

ADV: MICHAEL MARINHO PEREIRA - Processo 0710960-16.2013.8.01.0001
- Embargos de Terceiro - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - EMBARGANTE: Ronizamar Antonio Souza de Aredes  -
EMBARGADO: Banco Volkswagen S/A  - 1. Emende a parte Embargante
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a petição inicial para incluir, no polo passivo destes Embargos, todas as
partes que litigam no processo de Busca e Apreensão (Autor e Réu), sob
pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Intime-se.

ADV: MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo 0710983-
59.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: Itaú Unibanco S/A   - RÉU: M. P. de Lazari  -
1. A petição inicial veio instruída de contrato de alienação fiduciária, o qual
tem cláusulas resolutórias expressas em casos de inadimplemento. A
mora da parte Ré está comprovada pelo instrumento de protesto
apresentado. 2. Nestes termos, defiro a liminar e ordeno a busca e
apreensão do bem descrito, depositando-se-o com a parte Autora ou
quem por ele indicado, não podendo o bem ser retirado desta Cidade, pelo
prazo de 5 (cinco) dias que será garantido a parte Ré, a partir da execução
da liminar, para quitar a dívida integral, conforme valores apresentados
na petição inicial. 3. Quitada a dívida apresentada, fica sem efeito a
liminar, devolvendo-se o bem a parte Ré; não quitada a dívida, no prazo
mencionado, fica sem efeito o depósito e consolidada a posse e
propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte Autora, nos
termos dos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do DL n. 911/69, com a nova redação
que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/2004. 4. Cite-se a parte Ré para, no
prazo de 15 (quinze) dias, responder ao pedido na forma e sob as
penalidades da lei. 5. Intime-se.

4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO COELHO DE CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL THIAGO JACOUD MARTINS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0193/2013

ADV: RAIMUNDO NONATO DE LIMA, KARULYNI BARBOSA FERREIRA
(OAB 3254/AC), PAULO FERNANDO PAZ ALARCÓN (OAB 37007/PR),
ANA PRISCILA FURST (OAB 47733/PR), DHEBORA ZANDROWSKI (OAB
55071/PR) - Processo 0009783-29.2011.8.01.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula Hipotecária - CREDOR: Caixa de Previdência dos
Funcionário do Banco do Brasil Brasil-previ  - DEVEDOR: Raimundo Nonato
de Lima - Odesse Ribeiro de Lima  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato
A20) Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-
se acerca do depósito judicial para satisfação do crédito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0194/2013

ADV: DENYS FLEURY BARBOSA DOS SANTOS - Processo 0200131-
79.2008.8.01.0010 (010.08.200131-6) - Monitória - Cheque - AUTOR: José
Mauricio Vilela Viana Lisboa  - RÉU: Paulo Cesar de Lima Pontes  - Aos 16
de outubro de 2012, às 16:00h horas na sala de audiências da Quarta
Vara Cível da Comarca de Rio Branco, onde presente se achava a Juiz de
Direito, Dr. Gilberto Matos de Araújo, foi declarada aberta a audiência nos
autos em epígrafe e, apregoadas as partes, foi constatada a ausência da
parte autora, Sr. José Mauricio Vilela Viana Lisboa. Presente a parte
demandada, Paulo Cesar de Lima Pontes, acompanhado de advogado Dr.
Emilson Pericles de Araujo Brasil. Audiência de instrução frustrada em
razão da ausência da parte ré. Em seguida o MM. Juiz proferiu sentença
nos seguintes termos: ¨José Mauricio Vilela Viana Lisboa ajuizou ação
monitória em face de Paulo Cesar de Lima Pontes, objetivando satisfação
de débito fundado em documento escrito sem eficácia de título executivo.
Inicialmente a presente ação fora distribuída à Vara Cível da Comarca de
Bujari, posteriormente declinada a competência a este juízo. Devidamente
citado, fl. 78/79, o réu opôs embargo monitórios aduzindo que não efetuou
qualquer contrato de compra a venda com o o autor, o que ocorrera, de
fato, foi que pactuaram contrato de arrendamento mercantil e o título
objeto do presente litígio foi entregue como "garantia". Afirma ainda, que,
durante a vigência do contrato de arrendamento, o autor vendeu os
semovente objeto do contrato. Por fim, pugnou pela improcedência do
pedido, assim como a condenação do autor por litigância de má-fé.
Designada audiência de instrução, presentes estava apenas aparte
requerida, acompanhada de seu advogado. Ausente o autor e seu
advogado, este intimado mediante publicação no DJe. É o relatório. Passo
à fundamentação. Antes de dar seguimento ao feito, com análise do
cabimento da redesignação da audiência de instrução e julgamento, faz-
se mister a análise da prejudicial de mérito da prescrição, ex vi do art.
219, §5º, do CPC. Cumpre verificar qual o prazo para a propositura da
ação monitória para cobrança de cheque, ou seja, qual o prazo
prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento particular.  À luz do novo Código Civil os prazos
prescricionais foram reduzidos, estabelecendo o artigo 206, 5º, I, que
prescreve em cinco anos tal espécie de pretensão. Não se pode olvidar

a regra do artigo 2.028 do atual Código Civil, segundo a qual "serão os da
lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada". Nesse contexto, somente os prazos em
curso que ainda não tenham atingido a metade do prazo da lei anterior
(menos de dez anos) estão submetidos ao regime do Código vigente, ou
seja, cinco anos. Ressaltando que, pelos princípios da segurança jurídica,
do direito adquirido e da irretroatividade legal, esses cinco anos devem
ser contados a partir da vigência do novo Código, ou seja, 11.01.2003, e
não da data da constituição da dívida. A dívida foi constituída em outubro
de 2001. Portanto, da constituição da dívida até a entrada em vigor da Lei
10.403/2002, Código Civil vigente, não transcorreu mais da metade do
prazo do prazo anterior, que era de 20 anos, pelo que aplica-se o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, face a propositura da ação ter
ocorrido em 06/11/2008, declaro prescrita a pretensão da parte autora,
pois da entrada em vigor do Código Civil, 11.1.2003, até o ajuizamento da
ação, transcorreu 5 anos e 8 meses, tempo superior ao exigido pela lei, e
resolvo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do
Código de Processo Civil. Imponho ao autor a obrigação de arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária,
que fixo em R$ 2.000,00  (dois mil reais). Os presentes saem intimados.
Intime-se o requerido, na pessoa do seu advogado, via DJe. Transitada
em julgado, arquive-se os autos¨. Nada mais havendo, foi encerrada a
audiência, sendo lavrado o presente termo, que depois de lido e achado
conforme vai devidamente assinado.  Do que,  para constar, Eu,
__________, Ludmilla Alves Carbone, Conciliadora, digitei. Gilberto Matos
de Araújo Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0195/2013

ADV: NILSON DIAS BARBOSA (OAB 000.893/AC) - Processo 0005324-
86.2008.8.01.0001 (001.08.005324-7) - Usucapião - Usucapião Ordinária
- AUTOR: Nilson Dias Barbosa  - RÉU: Espólio de Eduardo Assmar e
outros - DECISÃO Compulsando detidamente estes autos, verifico que
após a emenda da inicial, pág. 114/118, a Secretaria deste Juízo cumpriu
os atos do despacho de pág. 119, tendo as Fazendas Públicas Municipal
(pag.137), Estadual (pag.138) e da União (pág.136) manifestado
desinteresse em intervir no presente feito. De outra banda, os confinantes
indicados na petição inicial de pág. 20 e, na emenda da inicial de pág. 120/
121, a saber: Rui Lima  Verde, Francisca Flor Barbosa, Sérgio Murilo
Passos e Ivan Gonçalves Pereira, também foram citados, através dos
mandados de pág. 76/78 e 129/131. Considerando que Silvio Cardoso e
Maria Mercedes Barroso não foram indicados na emenda inicial como
confinantes, não há necessidade de sua citação. Os réus Espólio de
Antônio Assmar, Espólio de Tufic Assmar e Espólio de Eduardo Assmar,
também foram pessoalmente citados, consoante se pode observar na
carta postal de pág. 122/124, e não responderam à ação. Superada a
fase de restauração dos autos, consoante despacho de pág. 156 e,
diante da ausência de manifestação da Fazenda Estadual e do Ministério
Público, em que pese a intimação pessoal de pág. 68 e 70, reitere-se a
diligência. Intimar.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0196/2013

ADV: ACREANINO DE SOUZA NAUA (OAB 3168/AC), MAURÍCIO COIMBRA
GULHEME FERREIRA (OAB 91811/MG), AURICELHA RIBEIRO FERNANDES
MARTINS, LEANDRIUS DE FREITAS MUNIZ (OAB 3676/AC), LEANDRIUS
DE FREITAS MUNIZ (OAB 1173E/AC) - Processo 0004894-
95.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: José Carlos Siqueira  - RÉU: Banco Panamericano S/A
- DESPACHO À secretaria para juntar extratos das contas judiciais
vinculadas a estes autos; após, intimar as partes para manifestarem-se
no prazo de 10 dias. Transcorrido in albis o prazo acima, voltem-se
conclusos para sentença. Intimar.

5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OLÍVIA MARIA ALVES RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EVANY DE ARAÚJO VIEIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0153/2013

ADV: CIRO FACUNDO DE ALMEIDA (OAB 84/AC), CRISTOPHER CAPPER
MARIANO DE ALMEIDA (OAB 3604/AC), HELEN DE FREITAS CAVALCANTE
(OAB 3082/AC) - Processo 0016261-19.2012.8.01.0001 - Cumprimento
de sentença - Cheque - CREDOR: V.G.L. Comercio de Materiais de
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Construção Ltda  - DEVEDOR: E Alves Azevedo - Rações da Amazônia  -
DESPACHO Em razão do pedido de pág. 36, cumpra-se, incontinenti, o
ítem "7" e seguintes da decisão de pág. 18. Outrossim, considerando que,
não cabe ao Juiz diligenciar pelas partes, visto que o art. 399 do CPC
consagra apenas a atividade judicial complementar (e não substitutiva),
INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, já que o autor não
justifica e nem faz prova da impossibilidade de, pessoalmente, obter tal
informação. Cumpra a Secretaria os atos que lhe compete. Intime-se e
cumpra-se, com brevidade.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC),
ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA (OAB 3323/AC), RENATO BADER RIBEIRO
(OAB 3035/AC) - Processo 0016528-88.2012.8.01.0001 - Execução de
Título Extrajudicial - Compra e Venda - CREDORA: Maria de Fatima
Fernandes Vasconcelos  - DEVEDOR: David Silva de Oliveira e outro -
DESPACHO Em que pese não tenha havido apreciação do pedido de pág.
43, o prazo solicitado há muito se expirou sem que a credora tenha
tomado as providências que lhe competia. Isto posto, intime-se,
pessoalmente, a exequente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dizer do seu interesse no prosseguimento feito, praticando os atos que
lhe compete, sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art. 598 c/c 267,
§ 1º); Mantendo-se silente, certifique-se e voltem-me conclusos os autos
para sentença. Intime-se e cumpra-se com brevidade.

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0020004-37.2012.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Cédula de
Crédito Bancário - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR: Dionisio
Ferreira do Vale Neto  - DESPACHO Defiro como requerido (pág. 87).
Findo o prazo, sem qualquer manifestação do exequente, intime-se,
pessoalmente, o representante legal do mesmo para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, dizer do seu interesse no prosseguimento feito,
praticando os atos que lhe compete, sob pena de extinção e arquivamento
(CPC, art. 598 c/c 267, § 1º); Mantendo-se silente, certifique-se e voltem-
me conclusos os autos para sentença. Intime-se e cumpra-se com
brevidade.

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0021240-24.2012.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula
de Crédito Bancário - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR:
Dionisio Ferreira do Vale Neto  - DESPACHO Considerando que não cabe
ao Juiz diligenciar pelas partes, visto que o art. 399 do CPC, consagra
apenas a atividade judicial complementar (e não substitutiva), nas
hipóteses em que a parte comprovar a impossibilidade de obtenção pessoal
das informações pretendidas, defiro em parte os pedidos de pags.60/61,
para que se proceda a pesquisa  BANCENJUD, para localização de
endereço do demandado. Cumpra a Secretaria os atos que lhe compete.
Vindo para os autos o endereço do demandado, deve a Secretaria expedir
os atos citatórios. Caso contrário, intime-se o autor, por seu representante
legal, para dizer do seu interesse no prosseguimento no feito,  praticando
os atos que lhe compete, no prazo de 48hs. Decorrido o prazo, mantendo-
se silente, certifique-se e voltem-me conclusos os autos para sentença
por desídia. Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: EVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA - Processo 0700019-
07.2013.8.01.0001 - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Mário Jorge da Prata  - RÉU: Banco BV Financeira  -
(COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A17) Dá a parte Autora por intimada
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) carta(s) de
citação/intimação negativa(s).

ADV: GILMARA RODRIGUES DUARTE, ADRIANO DRACHENBERG (OAB
2969/AC), ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 12450/PE), ALEXANDRE
CRISTIANO DRACHENBERG (OAB 2970/AC) - Processo 0702035-
31.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A  - RÉU: Raimundo
Nonato Holanda  - DECISÃO Trata-se de ação cautelar de busca e
apreensão em alienação fiduciária com pedido de liminar, em que o autor
alega que deu em financiamento o bem descrito nos autos (págs. 61 e 65
e 66). A inicial veio instruída com o contrato de financiamento, planilha do
débito e prova da mora da parte requerida, na forma como estabele o
Decreto Lei nº 911/69. Em que pese, o demandado tenha ajuizado ação
revisonal de contrato de financiamento de veículo, com pedido de
antecipação de tutela (autos nº 0702143-60.2013, em apenso), esta
circunstância não é suficiente para desconfigurar a mora. Ademais, teve
seus pedidos de antecipação de tutela e liminares indeferidos, uma vez
que não ficou reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal de juros,
considerando que a taxa está expressa no contrato, o que evidencia a
pactuação, bem como não ficou comprovado que as cláusulas apontadas
como abusivas causaram desequilíbrio contratual a ponto de se tornar
impossível ou de difícil possibilidade o cumprimento do pacto. Por outro
lado, o réu encontra-se inadimplente com o pagamento das parcelas
vencidas desde 07/09/2012, conforme demonstrativo do débito de págs.

73/75, não havendo nesta ação e muito menos na ação revisional qualquer
prova de que, desde o ajuizamento das ações até a presente data, tenha
efetuado o pagamento ou depositado os valores tidos por incontroversos,
o que, por certo, haverá. Assim, tenho que, diante da decisão proferida
nos autos da ação revisional e estando comprovada a constituição da
mora da parte requerida, concedo liminarmente a busca e apreensão do
bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o que faço com base no
art. 3.º, do Decreto lei susomencionado, devendo ser expedido o
competente mandado de busca e apreensão do bem, com a sua entrega
ao depositário indicado pela parte requerente, com quem deverá
permanecer no aguardo de iniciativa da parte devedora em reavê-lo,
mediante o pagamento integral da dívida, o que deverá ser feito no prazo
de 05 (cinco) dias, quando o bem ser-lhe-á restituído livre do ônus. Caso
contrário, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem à parte
requerente (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69). Não obstante a
liminar ora concedida, mas considerando a condição das partes (autor/
réu simultaneamente) e considerando que o Juiz pode, a qualquer tempo,
tentar conciliar as partes; considerando,  ainda,  que o objeto da
controvérsia comporta transação, determino à Secretaria da Vara que
destaque, com brevidade, audiência de conciliação, com a intimação das
partes e seus patronos, com poderes para transigir, ficando postergada
a expedição do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO à realização da
referida audiência. A citação da parte contrária fica, também, postergada
à audiência acima determinada, quando a parte devedora poderá, querendo,
purgar a mora e/ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da execução da liminar (art. 3º, § 3º, do Decreto Lei 911/69). Em
frustrada a conciliação e consolidando-se a posse e propriedade plena
do bem à parte requerente, fica desde já facultado ao órgão competente
expedir novo registro de propriedade em nome da parte credora ou de
terceiro por ela indicado (art. 3º, § 1º, do Decreto Lei 911/69). Fica,
outrossim, autorizado o cumprimento do mandado liminar com os  benefícios
de art. 172, § 2º, do CPC, acaso requerido pela parte autora tal benefício.
Intime-se e expeça-se o necessário, com brevidade.

ADV: AURICELHA RIBEIRO FERNANDES MARTINS - Processo 0702143-
60.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Raimundo Nonato Holanda  - RÉU: Banco Volkswagen
S/A  - DECISÃO Trata-se de "ação revisional de contrato de veículo c/c
crédito direto ao consumidor com consignação em pagamento, com pedido
liminar" através da qual o autor busca a revisão das cláusulas contratuais
do contrato de financiamento firmado com o demandado, por considera-
las abusivas, requerendo, liminarmente, a redução do valor das parcelas
cobradas, para patamar que considera justo e legal, com a consignação
das mesmas, via depóstio judicial. Postula, outrossim, que seja o réu
proibido de incluir o seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, com
a aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem
judicial. Pede, ainda, que o réu seja impedido de enviar correspondência
ou qualquer outra forma de cobrança no sentido de forçar o demandante
a efetuar o pagamento da dívida, bem como que o processo trâmite em
segredo de justiça, além de que seja o demandado impedido de ajuizar
ação de busca e apreensão ou qualquer outra que tenha por objetivo a
remoção do bem. Invoca a proteção e a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor no caso em espécie, requerendo, inclusive, a inversão do
ônus da prova. É o relatório do necessário para fins de apreciação da
liminar postulada. Preliminarmente, ante a declaração de pág. 23, defiro,
por ora, ao autor os benefícios da justiça gratuita, o que faço com base
no art. 5º , LXXIV, da CF e art. 4º da Lei 1.060/50. Não obstante a confusão
entre a liminar que antecipa os efeitos da tutela e a que é concedida em
sede de cautelar, da análise dos autos, verifico que o único pedido de
natureza antecipatória é o que diz respeito à redução das parcelas para
patamar que considera devido, na medida em que tal pedido se destina a
atender a própria pretensão que, na hipótese, consiste na revisão do
contrato de financiamento e, como corolário, na redução da dívida em
discussão. Os demais pedidos, por não terem essa finalidade, têm natureza
cautelar, o que não me impede de aprecia-los em razão do princípio da
fungibilidade insculpido no art. 273, § 7º, do CPC, desde que evidente
risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 273
do CPC, para a concessão da tutela antecipada exige-se prova inequívoca
capaz de convencer o juiz da verossimilhança do direito alegado, além de
um dos requisitos elencados nos incisos I e II do mesmo dispositivo. Tem-
se por prova inequívoca a prova idônea, "aquela que possibilita uma
fundamentação convincente do magistrado", ou seja, a que permita ao
juiz, no momento processual em que se encontra a lide, o julgamento
favorável da pretensão daquele que pleiteia a antecipação da tutela.
Note-se que vai além do conceito de fumus boni iuris, posto que não
basta a probabilidade da existência do direito invocado, mas deverá haver
um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser levantada
qualquer dúvida. Em outras palavras, que a autenticidade ou veracidade
invocada seja provável, perceptível, de plano. Nesse eito, assevera
Humberto Theodoro Júnior: "Por se tratar de antecipação de tutela
satisfativa da pretensão de mérito, exige-se, quanto ao direito subjetivo
do litigante, prova mais robusta do que o mero fumus boni iuris das
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medidas cautelares (não satisfativas)" (in Código de Processo Civil
Anotado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012, pág. 325). Pois bem.
Quanto ao pedido antecipatório - redução das parcelas para patamar que
considera devido - de uma análise perfunctória dos documentos carreados
aos autos, em sede de cognição sumária dos pressupostos para a
antecipação da tutela pretendida, não vislumbro presente a prova
inequívoca do direito invocado, bem como o receio de dano irreparável ou
de difícil reparação. Na espécie, os documentos acostados aos autos
(págs. 29/38), constituem-se em prova inequívoca da relação contratual
existente entre as partes. Contudo, não vislumbro, em sede de cognição
sumária, a plausibilidade jurídica do pedido a autorizar a concessão da
tutela pretendida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Segunda Seção, no julgamento do REsp n.º 973827/RS (Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/  Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), pacificou
entendimento, no sentido de que se admite a capitalização mensal dos
juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP
1.963-17 (31.3.00), reeditada sob o n.º 2170-36/2001, desde que
expressamente pactuada. Além disso, considerou suficiente, para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada, a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal, ou
seja, com a incidência da capitalização mensal dos juros. No caso em
apreço, verifico a ocorrência de capitalização mensal de juros, sem a
necessidade de perícia, tendo em vista que a taxa de juro mensal prevista
no contrato é de 1,84% (pág. 31), a qual, multiplicada por 12 (um ano),
deveria corresponder a 22,08%. No entanto, segundo o próprio contrato,
a taxa anual é de 24,46% (pág. 31), o que, por si só, evidencia a pactuação
na medida em que está expressa no contrato, não havendo qualquer
ilegalidade em sua incidência. Ademais, a taxa de juros do contrato (24,46%
a.a.) estava dentro da taxa média de mercado quando da contratação
(26,20% a.a). Por outro lado, não é a mera existência de cláusulas, as
quais supostamente possam merecer revisão, que autorizará a alteração
do contrato ab initio. É preciso que as cláusulas apontadas como abusivas
causem desequilíbrio contratual a ponto de se tornar impossível ou de
difícil possibilidade o cumprimento do pacto. O contrato a que o Autor se
refere na inic ial teve prestações mensais pré-fixadas e de fác il
compreensão pelo mesmo, não havendo nos autos indicação de
superveniência de fatos que possam autorizar,  nesse momento
processual, a redução do valor das parcelas. Nessa linha de raciocínio o
julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO A
QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DO RECORRENTE DE SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO - PRESTAÇÕES MENSAIS PRÉ-FIXADAS E DE FÁCIL
COMPREENSÃO - NÃO RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/SE, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1585/
2012, 6ª VARA CíVEL, Relatora: MARIA ANGELICA FRANÇA E SOUZA,
JUIZ(A) CONVOCADO(A), Julgado em 17/09/2012). Assim, não vejo como
antecipar os efeitos da tutela, já que há necessidade de cognição
exauriente, obedecidos aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. Além disso, não demonstra o Autor qual o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste aspecto, é
oportuno salientar que não obstante alegue o Demandante que os
pagamentos efetuados estão comprometendo a sua subsistência, não
há qualquer prova nesse sentido. Isto posto, não restando demonstrados
os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pela ausência de
prova inequívoca da abusividade das cláusulas do contrato e o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos neste
momento processual, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela requerida quanto à redução do valor das parcelas ao patamar que
o Autor considera devido. Os pedidos de consignação das parcelas, via
depósito judicial; para que a parte demandada se abstenha de incluir o
nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, até decisão final de
mérito, que o réu seja impedido de enviar correspondência ou qualquer
outra forma de cobrança no sentido de forçar o demandante a efetuar o
pagamento da dívida, bem como que o processo trâmite em segredo de
justiça, além de que seja o demandado impedido de ajuizar ação de busca
e apreensão ou qualquer outra que tenha por objetivo a remoção do bem
serão apreciados, pelo princípio da fungibilidade, como cautelar, devendo,
pois, restarem demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o
perigo da demora. Nesse particular, analisando os fatos e a documentação
acostada, entendo que não estão presentes todos os pressupostos
autorizadores da medida, mormente no que diz respeito a fumaça do bom
direito, posto que o entendimento hoje prevalente é no sentido de que o
simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora e não
impede o lançamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito, devendo a abstenção da inscrição ocorrer somente quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) que o débito,
capaz de ensejar a inclusão, esteja sendo discutido, no todo ou em parte,
em Juízo; b) haver  demonstração de que a cobrança indevida se funda
na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; e, c) haver depósito da parcela incontroversa (RECURSO ESPECIAL

Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4) - Rel. Ministra Nancy Andrighi).
Portanto, reconhecida a mora e não havendo a demonstração de que a
cobrança é indevida, pode o credor adotar as providências cabíveis para
a busca e apreensão do veículo, bem como para o recebimento de seu
crédito, dentre elas a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção
ao crédito, razão por que não há como se conceder a liminar. Assim,
considerando que a Demandante não cuidou de comprovar a existência
da alegada cobrança abusiva, ausente o requisito do fumus boni iuris,
razão pela qual, INDEFIRO as medidas liminares para consignação das
parcelas, via depósito judicial, para que a parte demandada se abstenha
de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ficam
também indeferidos os pedidos para que o banco demandado se abstenha
de enviar correspondência ou qualquer outro forma de cobrança no
sentido de forçar o demandante a efetuar o pagamento, bem como que o
processo trâmite em segredo de justiça, além de que seja o demandado
impedido de ajuizar ação de busca e apreensão ou qualquer outra que
tenha por objetivo a remoção do bem. A uma, pela ausência de amparo
legal; a duas, porque se mostra descabido o deferimento das pretensões
do autor com base em meras conjecturas acerca da possibilidade de
inclusão de seu nome em "lista negra" ou prejuízos em futura concessão
de crédito; e, a três, porque a propositura de ação revisional não impede
o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Neste sentido os julgados:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM ARRENDADO.
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. ORIENTAÇÕES DO STJ EM QUESTÕES REPETITIVAS.
DEPÓSITO INSUFICIENTE. MORA. NÃO AFASTAMENTO. SEGREDO DE
JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Não tendo o poder de disposição
sobre a coisa, não é dado ao arrendatário ofertar o bem arrendado em
caução do débito efetivamente incontroverso como garantia de ação
revisional  de contrato, não se podendo então considerar como
descaracterizada a sua mora e, de consequência, não se podendo obstar
a eventual inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito, ou
mesmo assegurar-lhe a manutenção na posse de bem arrendado (REsp
1.061.530-RS).2. À luz da excepcionalidade dos casos em que se admite
o trâmite em segredo de justiça (art. 5º, inc. XIX e LX, da CF e art. 155 do
CPC), eventual prejuízo na obtenção de crédito não é argumento bastante
para justificar tal medida em ação revisional de contrato bancário. Agravo
Interno não provido. (TJ/PR, AI 915602501 PR 915602-5/01 (Acórdão),
Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 18/07/2012, 17ª Câmara
Cível) Agravo de instrumento. Decisão monocrática. Ação revisional de
contrato de financiamento. Tutela antecipada. Consignação de valores
entendidos dever. Possibilidade. Condicionamento. Pleito de impedimento
de envio de correspondências pelo banco. Descabimento. Ajuizamento
de ação revisional não obstaculiza a interposição de demanda de busca
e apreensão. Precedente. Recurso, de plano, parcialmente provido. (TJ/
RS, AI 70034454314 RS , Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos,
Data de Julgamento: 26/01/2010, Décima Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2010). Por fim, verificando
tratar-se de relação de consumo, ante a hipossuficiência do autor frente
ao demandado, CONCEDO ao mesmo a inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo a parte ré, quando da contestação,
trazer aos autos cópia do contrato objeto da ação e planilha discriminada
de como foi composto o débito, bem como outros documentos que sirvam
de base para o julgamento da lide. Intimem-se as partes dos termos da
presente decisão. Destaque-se data para a audiência de conciliação, a
qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 277, caput,
CPC). Cite-se e intime-se a parte demandada, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, para comparecer à audiência e nela, em não havendo
conciliação, oferecer defesa escrita ou oral, oportunidade em que poderá
produzir e requerer as provas que julgar necessárias (art. 278, CPC),
advertindo-o da inversão do ônus da prova. Faça-se  constar no mandado
as advertências do art. 277, § 2º, do CPC. Intime-se a parte autora e sua
patrona para a audiência acima determinada. Retifique-se a autuação,
quanto à classe processual, fazendo constar procedimento sumário.
Cumpra-se com brevidade.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), CARLA DA
PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP), FAIMA JINKINS GOMES (OAB 3021/
AC) - Processo 0702510-84.2013.8.01.0001 - Procedimento Sumário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Joanilce Barbosa Leite  -
RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - FINAL DA SENTENÇA [...] Isto posto,
com fundamento no artigo 158, parágrafo único, do CPC, homologo o
pedido de desistência e, por conseguinte, com fulcro no art. 267, VIII, do
CPC, declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas,
por força do artigo 11, inciso I, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Publique-
se, intime-se e arquivem-se os autos na forma da lei, na medida em que
desistência é ato incompatível com o direito de recorrer, gerando o trânsito
em julgado imediato da sentença. Cumpra-se, com brevidade.

ADV: MARCELLO ORTIZ SILVA DE OLIVEIRA (OAB 24796CE), MARINICE
FREIRE FERNADES ORTIZ (OAB 24615/CE) - Processo 0702547-
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14.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTORA: Terezinha do Menino Jesus Chaves Silva  - RÉU:
Banco Volkswagen S/A  - DECISÃO Trata-se de ação revisional de
contrato de financiamento de veículo, com pedido liminar através da qual
a autora busca a revisão das cláusulas contratuais do contrato de
financiamento firmado com o Demandado, requerendo, liminarmente, a
redução do valor das parcelas, para patamar que considera justo e legal.
No mérito querer a condenação do demandado a repetição do indébito do
que foi pago a maior. Postula, outrossim, em sede de liminar, a manutenção
na posse do bem, objeto do contrato, até decisão final de mérito e exclusão
do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito - SERASA. É o relatório
do necessário para fins de apreciação da liminar postulada.
Preliminarmente, ante a declaração de pág. 38, defiro, por ora, à autora
os benefícios da justiça gratuita, o que faço com base no art. 5º , LXXIV,
da CF e art. 4º da Lei 1.060/50. Defiro, outrossim, o pedido de prioridade
na tramitação (art. 71, da Lei n.º 10.741/03 Estatuto do Idoso; e art. 1.211-
A, do CPC). Não obstante a confusão entre a liminar que antecipa os
efeitos da tutela e a que é concedida em sede de cautelar, da análise dos
autos verifico que o único pedido de natureza antecipatória é o que diz
respeito à redução do valor das parcelas a patamar que a autora considera
devido, na medida em que tal pedido se destina a atender a própria
pretensão que, na hipótese, consiste na revisão das cláusulas e, como
corolário, na redução da dívida em discussão. Os demais pedidos, por
não terem essa finalidade, têm natureza cautelar, o que não me impede de
apreciá-los em razão do princípio da fungibilidade insculpido no art. 273,
§ 7º, do CPC, desde que evidente risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Nos termos do art. 273 do CPC, para a concessão da tutela
antecipada exige-se prova inequívoca capaz de convencer o juiz da
verossimilhança do direito alegado, além de um dos requisitos elencados
nos incisos I e II do mesmo dispositivo. Tem-se por prova inequívoca a
prova idônea, "aquela que possibilita uma fundamentação convincente
do magistrado", ou seja, a que permita ao juiz, no momento processual em
que se encontra a lide, o julgamento favorável da pretensão daquele que
pleiteia a antecipação da tutela. Note-se que vai além do conceito de
fumus boni iuris, posto que não basta a probabilidade da existência do
direito invocado, mas deverá haver um grau de convencimento tal que, a
seu respeito, não possa ser levantada qualquer dúvida. Em outras palavras,
que a autenticidade ou veracidade invocada seja provável, perceptível,
de plano. Nesse eito, assevera Humberto Theodoro Júnior: "Por se tratar
de antecipação de tutela satisfativa da pretensão de mérito, exige-se,
quanto ao direito subjetivo do litigante, prova mais robusta do que o mero
fumus boni iuris das medidas cautelares (não satisfativas)" (in Código de
Processo Civil Anotado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012, pág. 325).
Pois bem. Quanto ao pedido antecipatório - redução do  valor das parcelas
a patamar que a autora considera devido - de uma análise perfunctória
dos documentos carreados aos autos, em sede de cognição sumária dos
pressupostos para a antecipação da tutela pretendida, não vislumbro
presente a prova inequívoca do direito invocado, bem como o receio de
dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, os documentos
acostados aos autos (págs. 15/21 e 28), constituem-se em prova
inequívoca da relação contratual existente entre as partes. Contudo, não
vislumbro, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pedido
a autorizar a concessão da tutela pretendida. Com efeito, o Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Seção, no julgamento do REsp
n.º 973827/RS (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/
2012, DJe 24/09/2012), pacificou entendimento, no sentido de que se
admite a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), reeditada
sob o n.º 2170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Além disso,
considerou suficiente, para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual,
superior ao duodécuplo da mensal, ou seja, com a incidência da
capitalização mensal dos juros. No caso em apreço, verifico a ocorrência
de capitalização mensal de juros, sem a necessidade de perícia, tendo
em vista que a taxa de juro mensal prevista no contrato é de 1,29% (pág.
16), a qual, multiplicada por 12 (um ano), deveria corresponder a 15,48%.
No entanto, segundo o próprio contrato, a taxa anual é de 16,63% (pág.
16), o que, por si só, evidencia a pactuação na medida em que está
expressa no contrato, não havendo qualquer ilegalidade em sua incidência.
Por outro lado, não é a mera existência de c láusulas, as quais
supostamente possam merecer revisão, que autorizará a alteração do
contrato ab initio. É preciso que as cláusulas apontadas como abusivas
causem desequilíbrio contratual a ponto de se tornar impossível ou de
difícil possibilidade o cumprimento do pacto. O contrato a que a autora se
refere na inic ial teve prestações mensais pré-fixadas e de fác il
compreensão pelo mesmo, não havendo nos autos indicação de
superveniência de fatos que possam autorizar,  nesse momento
processual, a redução do valor das parcelas. Nessa linha de raciocínio o
julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO A
QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DO RECORRENTE DE SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE

FINANCIAMENTO - PRESTAÇÕES MENSAIS PRÉ-FIXADAS E DE FÁCIL
COMPREENSÃO - NÃO RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/SE, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1585/
2012, 6ª VARA CíVEL, Relatora: MARIA ANGELICA FRANÇA E SOUZA,
JUIZ(A) CONVOCADO(A), Julgado em 17/09/2012) Assim, não vejo como
antecipar os efeitos da tutela, já que há necessidade de cognição
exauriente, obedecidos aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. Além disso, não demonstra a autora qual o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, restando
indemonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada,
pela ausência de prova inequívoca da abusividade das cláusulas do
contrato e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
ao menos neste momento processual, INDEFIRO o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela requerida quanto à redução do valor das parcelas
ao patamar que a autora considera devido. Os pedidos para que a parte
demandada efetue a exclusão no nome da autora dos órgãos de proteção
ao crédito - SERASA e para mantê-la na posse do bem objeto do contrato,
até decisão final de mérito, serão apreciados, pelo princípio da fungibilidade,
como cautelar, devendo, pois, restarem demonstrados a plausibilidade do
direito invocado e o perigo da demora. Nesse particular, analisando os
fatos e a documentação acostada, entendo que não estão presentes
todos os pressupostos autorizadores da medida, mormente no que diz
respeito a fumaça do bom direito, posto que o entendimento hoje prevalente
é no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional não
descaracteriza a mora e não impede o lançamento do nome do devedor
nos órgãos de proteção ao crédito, devendo a abstenção da inscrição
ocorrer somente quando presentes,  cumulativamente, os seguintes
requisitos: a) que o débito, capaz de ensejar a inclusão, esteja sendo
discutido, no todo ou em parte, em Juízo; b) haver demonstração de que
a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e, c) haver depósito da parcela
incontroversa (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-
4) - Rel. Ministra Nancy Andrighi). Portanto, reconhecida a mora e não
havendo a demonstração de que a cobrança é indevida, pode o credor
adotar as providências cabíveis para a busca e apreensão do veículo,
bem como para o recebimento de seu crédito, dentre elas o protesto de
títulos e a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito, razão por que não há como se conceder a liminar. Assim,
considerando que a Demandante não cuidou de comprovar a existência
da alegada cobrança abusiva, ausente o requisito do fumus boni iuris,
razão pela qual, INDEFIRO as medidas liminares para que a parte
demandada exclua o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
SERASA e para mantê-la na posse do bem objeto do contrato. Por fim,
tratando-se de relação de consumo e em razão da hipossuficiência da
parte autora, concedo ao Demandante, de ofício, a inversão do ônus da
prova, o que faço com base no art. 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Intimem-se as partes dos termos da presente decisão, citando
o Demandado para, querendo, responder aos termos da ação, no prazo
e sob as cominações de lei (art. 285 e 319 do CPC), advertindo-o da
inversão do ônus. Cumpra-se com brevidade. Retifique a autuação, quanto
ao valor da causa (pág. 37).

ADV: FRANCISCO LACI COSTA DE SOUZA, JECSON CAVALCANTE DUTRA
(OAB 3260/AC) - Processo 0702592-18.2013.8.01.0001 - Procedimento
Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR:
Cesar José Gomes Zaine  - RÉU: Ativos S.A Securitizadora de Créditos
Financeiros  - DECISÃO Trata-se de "ação de indenização por dano moral
c/c declaratória de inexistência de relação contratual e obrigação de
fazer", com pedido liminar, movida por Cesar José Gomes Zaine em face
da Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, através da qual o
autor postula, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros de
inadimplentes do SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito e que
o demandado se abstenha de incluí-lo em qualquer outro tipo de cadastro
de restrição ao crédito. No mérito, que seja declarada a inexistência de
relação jurídica entre ele e a ré, bem como a condenação da demandada
ao pagamento de indenização por danos morais. Eis o breve relatório.
Decido. Preliminarmente, defiro, por ora, à parte Autora os benefícios da
justiça gratuita, o que faço com base no art. 5º , LXXIV, da CF e art. 4º da
Lei 1.060/50. Cumpre, inicialmente, referir que a medida liminar requerida
pelo autor não se traduz em antecipação do provimento final, eis que o
pedido mediato tem por finalidade a declaração de inexistência de débito
e reparação por danos morais, devendo, pois, ao pedido de exclusão de
seu nome do cadastro de inadimplentes - SERASA, ser aplicado o princípio
da fungibilidade inserto no art. 273, § 7º do Código de Processo Civil, por
ter natureza meramente cautelar. Feitas essas considerações, passo à
análise da liminar requerida. Como é cediço, para concessão da liminar
são necessários a coexistência de dois requisitos: fumus boni iuris e
periculum in mora. Na espécie, analisando os fatos e a documentação
acostada, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida.
O primeiro pressuposto, fumus boni iuris, consubstancia-se nas próprias
razões do demandante, notadamente, no que concerne ao documento de
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pág. 11, constitui-se em prova que a negativação se deu em razão do
suposto não pagamento de débito do contrato nº 1493866, o qual, segundo
a Demandante, é indevido, uma vez que jamais realizou qualquer tipo de
negócio com a demandada, bem como não recebeu qualquer notificação
prévia; acarretando ao demandante prejuízos de natureza material e moral,
face a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O segundo
pressuposto, periculum in mora, reside nos prejuízos (materiais e morais)
que o Demandante possa sofrer acaso perdure a negativação de seu
nome nos cadastros de inadimplentes, uma vez que a situação fática
diminui, consideravelmente, o seu poder de compra. Além disso, o registro
indevido do nome do consumidor nos cadastros de  proteção ao crédito
constitui-se em flagrante constrangimento, sendo uma prática vedada
pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. É pacífico na jurisprudência
pátria que os Órgãos de proteção ao crédito devem excluir de seus
registros o nome daqueles que estão discutindo em juízo o débito capaz
de ocasionar aquela inclusão. Nesse sentido são os julgados: MEDIDA
CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. SERASA E SPC. Referenda-se a liminar, considerando a
jurisprudência da Corte, no sentido de que a discussão do débito em juízo
obsta a inscrição do nome do devedor junto a cadastros de inadimplentes.
(STJ, MC 6518 - RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 25/08/2003) MEDIDA CAUTELAR. SERASA E SPC. EFEITO
SUSPENSIVO E RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DO DÉBITO EM JUÍZO.
1. O fumus boni iuris está caracterizado ante a jurisprudência dominante
nesta corte, no sentido de vedar o lançamento do nome do devedor nos
bancos de dados de proteção ao crédito, tais como o SERASA e SPC,
quando discutido judicialmente o débito. 2. Periculum in mora decorrente
da possibilidade de bloqueio dos créditos dos requerente junto ao comércio
e às instituições financeiras. 3. Medida cautelar julgada procedente. (STJ,
Medida Cautelar - 2938, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 24.10.2000) Por fim, não vislumbro ser o caso de
prestação de caução, por entender que não há qualquer risco à parte
demandada, acaso venha a ação ser julgada improcedente. Por outro
lado, impor ao Autor prestação de caução, diante da situação fática aqui
colocada, é penaliza-lo duas vezes. Isto posto, com fulcro no art. 273 §
7º, do CPC DEFIRO o pedido liminar para determinar à Demandada que
providencie a exclusão do nome do Autor do cadastro de inadimplentes
do SERASA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, pelo prazo de 30 (trinta)
dias. Por fim, ante a verossimilhança do alegado e em razão da
hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o pedido de inversão do ônus
da prova, o que faço com base no art. 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor. Intimem-se as partes dos termos da presente decisão,
citando a Demandada para, querendo, responder aos termos da ação, no
prazo e sob as cominações de lei (art. 285 e 319 do CPC), cientificando-
o da inversão do ônus da prova. Cumpra-se com brevidade.

ADV: IGOR CLEM SOUZA SOARES (OAB 2854/AC), AILTON MACIEL DA
COSTA (OAB 3158/AC), LEONARDO VIDAL CALID (OAB 3295/AC) -
Processo 0703262-56.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Antonio Adaildo Nobre
Cavalcante  - RÉU: Banco Itaucard  S.A  - DECISÃO Trata-se de ação
revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido liminar,
ajuizada por Antonio Adaildo Nobre Cavalcante, em face do Banco Itaucard
S.A, visando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos
descontos em sua conta corrente ou a redução do valor das parcelas,
para patamar que considera justo e legal, sob a alegação de que não está
mais suportando os encargos cobrados pela instituição e que o ato do
réu é respaldado em juros elevados, capitalização indevida, juros
moratórios e outros encargos abusivos. No mérito, postula que sejam
declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas e devolvidos, em
dobro ou na forma símples, os descontos abusivos. Postula, outrossim,
em sede de liminar, que seja o réu notificado para se abster de levar a
protesto quaisquer títulos oriundos do contrato sub judice ou de incluir o
seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e, acaso já o tenha feito,
providenciar a sua exclusão, com a aplicação de multa diária para o caso
de descumprimento da ordem judicial. Invoca a proteção e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor no caso em espécie, requerendo,
inclusive, a inversão do ônus da prova. É o relatório do necessário para
fins de apreciação da liminar postulada. Preliminarmente, defiro, por ora,
ao Autor os benefícios da justiça gratuita, o que faço com base no art. 5º
, LXXIV, da CF e art. 4º da Lei 1.060/50. Não obstante a confusão entre a
liminar que antecipa os efeitos da tutela e a que é concedida em sede de
cautelar, da análise dos autos, verifico que os únicos pedidos de natureza
antecipatória são os que dizem respeito à abstenção integral dos descontos
relativos ao empréstimo  e a autorização para o desconto dos valores
incontroverso das parcelas, na medida em que tais pedidos se destinam
a atender a própria pretensão que, na hipótese, consiste na revisão do
contrato de empréstimo e, como corolário, na redução da dívida em
discussão. Os demais pedidos, por não terem essa finalidade, têm natureza
cautelar, o que não me impede de aprecia-los em razão do princípio da
fungibilidade insculpido no art. 273, § 7º, do CPC, desde que evidente

risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 273
do CPC, para a concessão da tutela antecipada exige-se prova inequívoca
capaz de convencer o juiz da verossimilhança do direito alegado, além de
um dos requisitos elencados nos incisos I e II do mesmo dispositivo. Tem-
se por prova inequívoca a prova idônea, "aquela que possibilita uma
fundamentação convincente do magistrado", ou seja, a que permita ao
juiz, no momento processual em que se encontra a lide, o julgamento
favorável da pretensão daquele que pleiteia a antecipação da tutela.
Note-se que vai além do conceito de fumus boni iuris, posto que não
basta a probabilidade da existência do direito invocado, mas deverá haver
um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser levantada
qualquer dúvida. Em outras palavras, que a autenticidade ou veracidade
invocada seja provável, perceptível, de plano. Nesse eito, assevera
Humberto Theodoro Júnior: "Por se tratar de antecipação de tutela
satisfativa da pretensão de mérito, exige-se, quanto ao direito subjetivo
do litigante, prova mais robusta do que o mero fumus boni iuris das
medidas cautelares (não satisfativas)" (in Código de Processo Civil
Anotado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012, pág. 325). Pois bem.
Quanto ao pedido antecipatório - suspensão dos descontos em sua conta
corrente ou a redução do valor das parcelas, para patamar que o autor
considera devido - de uma análise perfunctória dos documentos carreados
aos autos, em sede de cognição sumária dos pressupostos para a
antecipação da tutela pretendida, não vislumbro presente a prova
inequívoca do direito invocado, bem como o receio de dano irreparável ou
de difícil reparação. Na espécie, os documentos acostados aos autos
(págs. 17/23), constituem-se em prova inequívoca da relação contratual
existente entre as partes. Contudo, não vislumbro, em sede de cognição
sumária, a plausibilidade jurídica do pedido a autorizar a concessão da
tutela pretendida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Segunda Seção, no julgamento do REsp n.º 973827/RS (Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), pacificou
entendimento, no sentido de que se admite a capitalização mensal dos
juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP
1.963-17 (31.3.00), reeditada sob o n.º 2170-36/2001, desde que
expressamente pactuada. Além disso, considerou suficiente, para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada, a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal, ou
seja, com a incidência da capitalização mensal dos juros. No caso em
apreço, verifico a ocorrência de capitalização mensal de juros, sem a
necessidade de perícia, tendo em vista que a taxa de juro mensal prevista
no contrato é de 1,46% (pág. 17), a qual, multiplicada por 12 (um ano),
deveria corresponder a 17,52%. No entanto, segundo o próprio contrato,
a taxa anual é de 19,29% (pág. 17), o que, por si só, evidencia a pactuação
na medida em que está expressa no contrato, não havendo qualquer
ilegalidade em sua incidência. Ademais, o item 3.10.3 (pág. 17) do aludido
contrato prevê a incidência de capitalização em periodicidade mensal.
Por outro lado, não é a mera existência de c láusulas, as quais
supostamente possam merecer revisão, que autorizará a alteração do
contrato ab initio. É preciso que as cláusulas apontadas como abusivas
causem desequilíbrio contratual a ponto de se tornar impossível ou de
difícil possibilidade o cumprimento do pacto. O contrato a que o Autor se
refere na inic ial teve prestações mensais pré-fixadas e de fác il
compreensão pelo mesmo, não havendo nos autos indicação de
superveniência de fatos que possam autorizar,  nesse momento
processual, a redução do valor das parcelas. Nessa linha de raciocínio o
julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO A
QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DO RECORRENTE DE SUSPENSÃO DO
PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO - PRESTAÇÕES  MENSAIS PRÉ-FIXADAS E DE FÁCIL
COMPREENSÃO - NÃO RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO DE
ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/SE, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1585/
2012, 6ª VARA CíVEL, Relatora: MARIA ANGELICA FRANÇA E SOUZA,
JUIZ(A) CONVOCADO(A), Julgado em 17/09/2012) Assim, não vejo como
antecipar os efeitos da tutela, já que há necessidade de cognição
exauriente, obedecidos aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. Além disso, não demonstra o Autor qual o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste aspecto, é
oportuno salientar que não obstante alegue o Demandante que os
pagamentos efetuados estão comprometendo a sua subsistência, não
há qualquer prova nesse sentido. Isto posto, restando indemonstrado os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, pela ausência de prova
inequívoca da abusividade das cláusulas do contrato e o fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos neste momento
processual, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
requerida quanto à suspensão dos descontos em sua conta corrente,
referente ao contrato em discussão, ou a redução do valor das parcelas
ao patamar que o Autor considera devido. Os pedidos para que seja o réu
notificado para se abster de levar a protesto quaisquer títulos oriundos
do contrato sub judice ou de incluir o seu nome nos cadastros de restrição
ao crédito e, acaso já o tenha feito, providenciar a sua exclusão, sob
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pena de multa diária, até decisão final de mérito, serão apreciados, pelo
princípio da fungibilidade, como cautelar, devendo, pois, restarem
demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora.
Nesse particular, analisando os fatos e a documentação acostada, entendo
que não estão presentes todos os pressupostos autorizadores da medida,
mormente no que diz respeito a fumaça do bom direito, posto que o
entendimento hoje prevalente é no sentido de que o simples ajuizamento
de ação revisional não descaracteriza a mora e não impede o lançamento
do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, devendo a
abstenção da inscrição ocorrer somente quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) que o débito, capaz de ensejar
a inclusão, esteja sendo discutido, no todo ou em parte, em Juízo; b)
haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e, c) haver
depósito da parcela incontroversa (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 -
RS (2008/0119992-4) - Rel. Ministra Nancy Andrighi). Portanto, reconhecida
a mora e não havendo a demonstração de que a cobrança é indevida,
pode o credor adotar as providências cabíveis para a busca e apreensão
do veículo, bem como para o recebimento de seu crédito, dentre elas a
inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, razão
por que não há como se conceder a liminar. Assim, considerando que o
Demandante não cuidou de comprovar a existência da alegada cobrança
abusiva, ausente o requisito do fumus boni iuris, razão pela qual, INDEFIRO
as medidas liminares para abstenção de levar a protesto quaisquer títulos
oriundos do contrato sub judice ou de incluir o nome do Autor nos cadastros
de restrição ao crédito e, acaso já o tenha feito, providenciar a sua
exclusão. Por fim, tratando-se de relação de consumo e em razão da
hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o pedido de inversão do ônus
da prova, o que faço com base no art. 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, devendo a parte ré, quando da contestação, trazer aos
autos cópias dos contratos objeto da ação e planilha discriminada de
como foram compostos os débitos, bem como outros documentos que
sirvam de base para o julgamento da lide. Intimem-se as partes dos termos
da presente decisão, citando o demandado para, querendo, responder
aos termos da ação, no prazo e sob as cominações de lei (art. 285 e 319
do CPC), advertindo-o da inversão do ônus. Cumpra-se, com brevidade.

ADV: FABRICIO GOMES (OAB 3350/TO), JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP) - Processo 0703470-40.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco
Financiamentos S/A  - RÉU: André Luiz Nasserala Pires  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, Ato A17) Dá a parte Autora por intimada para, no
prazo de 5 (cinco)  dias, manifestar-se acerca da(s) carta(s) de citação/
intimação negativa(s).

ADV: RADEMARQUE MARCOL DE LUNA (OAB 5669/RO), NILVA SALVI
(OAB 4340RO) - Processo 0704207-43.2013.8.01.0001 - Procedimento
Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Aureni Pereira
Feitosa  - RÉU: Banco do Brasil S/A.  - DECISÃO Da análise dos autos
observo que, ao emendar a inicial (págs. 103/105), a Autora reiterou o
pedido de pagamento das custas processais no final do processo, sob a
alegativa de que no momento não dispõe de condições financeiras para
arcar com as custas do processo. Como dito, anteriormente (pág. 99), a
simples afirmação de que não possui momentaneamente condições de
arcar com o pagamento das custas iniciais, não é suficiente para o
deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, na medida
em que não é capaz, por si só, de infirmar os indícios de que dispõe de
condições para fazer face àquelas despesas, tendo em vista que tal
afirmação tem presunção apenas relativa, podendo ser ilidida por outras
provas ou circunstâncias. Na espécie, a autora não trouxe para aos
autos qualquer prova que demonstre a alegada crise financeira. Ademais,
se não dispõe de aludida condição deveria, como dito anteriormente, ter
postulado a gratuidade na forma do art. 4º da lei 1.060/50, o que não o
fez. Assim, não basta a simples alegação de que está passando por
dificuldades financeiras, a insufiência de recursos deve ser demonstrada.
Isto posto, considerando que a autora não se desincumbiu de demonstrar
a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, INDEFIRO o
pedido de recolhimento das custas judiciais ao final do processo, ao
tempo em que determino que proceda o recolhimento da taxa judiciária, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284,
parágrafo único). Cumprida a determinação, venham-me, incontinenti,
para apreciação da liminar postulada. Não cumprida, certifique-se e voltem
para sentença. Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) -
Processo 0704532-18.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença -
Liquidação / Cumprimento / Execução - CREDOR: Rosiany B. Almeida  -
DEVEDORA: Maria do Socorro Lima de Souza  - DESPACHO Defiro como
requerido (pág. 56). Cumpra a Secretaria os atos que lhe compete,
incontinenti. Intime-se.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC), RENATO

BADER RIBEIRO (OAB 3035/AC) - Processo 0704917-63.2013.8.01.0001
- Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito - CREDOR:
Recol Veículos Ltda  - DEVEDOR: Wesle Chamorro Valagna  - DESPACHO
Em que pese não tenha havido apreciação do pedido de pág. 44, o prazo
solicitado há muito se expirou sem que a credora tenha tomado as
providências que lhe competia. Em razão disto, intime-se, pessoalmente,
o representante legal da parte exequente para, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, dizer do seu interesse no prosseguimento feito, praticando
os atos que lhe compete, sob pena de extinção e arquivamento (CPC, art.
598 c/c 267, § 1º); Mantendo-se silente, certifique-se e voltem-me
conclusos os autos para sentença. Intime-se e cumpra-se com brevidade.

ADV: ANICE BATISTA BRITO (OAB 3759/AC) - Processo 0706413-
30.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução - CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda  - DEVEDOR: Carlos
Venicius Castor da Silva Junior  - FINAL DO DESPACHO DE PÁGS. 12/13:
"... b) ... apresente a parte credora, nova planilha de débito (incluindo a
multa e honorários), requerendo o que de direito, com a indicando, de
plano, de bens passíveis de penhora (art. 475-J, CPC), expedindo-se
mandado de penhora e avaliação; ..."

ADV: VICENTE ARAGÃO PRADO JÚNIOR  (OAB 1619/AC) - Processo
0707185-27.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - AUTORA: Maria das Dores Silva  - RÉU: Visa
Administradora de Cartões de Crédito  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16,
Ato A17) Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestar-se acerca da(s) carta(s) de citação/intimação negativa(s).

ADV: GERALDO NEVES ZANOTTI (OAB 2252/AC), FERNANDO RUDGE
LEITE NETO (OAB 84786/SP), LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JÚNIOR (OAB
154733/SP) - Processo 0707837-10.2013.8.01.0001 - Monitória - Espécies
de Títulos de Crédito - AUTOR: Eternit S/A  - RÉU: Forte Material de
Construção Ltda - ME  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A17) Dá a
parte Autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se
acerca da(s) carta(s) de citação/intimação negativa(s).

ADV: SIGISFREDO HOEPERS (OAB 7478/RS), CATARYNY DE CASTRO
AVELINO (OAB 3474/AC), DAISY NOROEFÉ DOS SANTOS (OAB 53614/
RS), VIVIAN MOURA DE MATTOS (OAB 62992/RS) - Processo 0708667-
73.2013.8.01.0001 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - AUTOR:
Sabemi Seguradora S/A  - RÉ: Terezinha Maria de Freitas  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, Ato A17) Dá a parte autora por intimada para, no
prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) carta(s) de citação/
intimação negativa(s).

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0155/2013

ADV: VINICIUS SANDRI (OAB 2759/AC), FERNANDO DE FREITAS
BARBOSA (OAB 152629/RJ), JOÃO ALVES BARBOSA FILHO (OAB
134307/RJ), ALEXANDRINA MELO DE ARAUJO (OAB 401/AC), JOAO
CLOVIS SANDRI - Processo 0019392-02.2012.8.01.0001 - Procedimento
Sumário - Seguro - AUTOR: Francisco Nizomar Brito de Sousa e outros -
RÉU: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A  - FINAL DA
SENTENÇA [...] Isto posto, acolhendo o parecer ministerial, com fulcro no
art. 792 do Código Civil, determino que o valor estipulado no acordo (R$
13.500,00) seja pago, por metade (R$ 6.750,00), ao cônjuge sobrevivente
Francisco Nizomar Brito de Souza e a outra metade paga, em partes
iguais (R$ 1.687,50), aos herdeiros menores Francisco Henrique Santos
Sousa, Ingrid Adelaide dos Santos Sousa, Maria Vitória dos Santos Sousa
e Nizomar Igor dos Santos Sousa. Efetuado o pagamento dos valores
destinados ao requerente Francisco Nizomar Brito de Souza, expeça-se
alvará em nome do mesmo, apenas no que corresponde aquotaa ele
destinada. Quanto as quotas atribuídas aos menores, estas deverão ser
depositadas em conta bancária destinada a este fim. Oficie-se o Banco
do Brasil, para providenciar a abertura de conta poupança para cada um
dos menores, com a ressalva de acesso a movimentação após
completarem dezoito anos de idade ou em caso de determinação judicial;
devendo, ainda, referido banco informar a este Juízo os dados dasreferidas
contas. Vindo referidas informações, intime-se a parte demandada,
informando-a o numero das contas, paraem10 (dez) dias,realizar os
depósitosempartes iguais. Por fim, HOMOLOGO, com eficácia de título
executivo judicial, o acordo realizado entre as partes, na forma e condições
das cláusulas descritas no Termo de Acordo de págs. 81/83, a fim de que
produza seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, DECLARO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, o que faço com base
no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte
demandada, nos termos firmados no acordo. Publique-se, intimem-se,
proceda-se a cobrança das custas e arquivem-se os autos na forma da
lei, na medida em que acordo ou transação entre as partes é ato
incompatível com o direito de recorrer, gerando o trânsito em julgado
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imediato da sentença. Cumpra-se, com brevidade.

ADV:  RODRIGO ALMEIDA CHAVES, ARYNE CUNHA DO NASCIMENTO,
GLENN KELSON DA SILVA CASTRO (OAB 1649/AC) - Processo 0703685-
50.2012.8.01.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária - REQUERENTE:
Lucimar Santos da Silva  - REQUERIDO: Francisco Pereira da Silva  -
DESPACHO Não obstante a revelia da parte demandada, mas considerando
que o juiz pode, a qualquer tempo, determinar o comparecimento das
partes em Juízo (art. 599, I, do CPC), bem como tentar conciliá-las (art.
125, IV, do CPC), determino à Secretaria que designe audiência de
conciliação, incontinenti, providenciando a intimação do autor, do
demandado, dos advogados e do representate do Ministério Público.
Intimem-se e cumpra-se.

ADV: ROBERTA DE PAULA CAMINHA (OAB 2592/AC), MICHAEL MARINHO
PEREIRA, GLENN KELSON DA SILVA CASTRO (OAB 1649/AC) - Processo
0708571-58.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Servidão -
AUTORA: Vera Lúcia Lopés  Lima  - RÉU: Antônio Souza da Silva  -
DESPACHO Considerando que o juiz pode, a qualquer tempo, determinar
o comparecimento das partes em Juízo (art. 599, I, do CPC), bem como
tentar conciliá-las (art. 125,  IV, do CPC), determino à Secretaria que
designe audiência de conciliação, incontinenti, providenciando a intimação
das partes, por seus advogados, com poderes para transigir, oportunidade
em que estarei apreciando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intimem-se e cumpra-se.

ADV: DÁRCIO VIDAL CAMPOS (OAB 201373/SP) - Processo 0709841-
20.2013.8.01.0001 - Busca e Apreensão - Liminar - AUTORA: Maria Edir
Gadelha Campos  - RÉU: Francivaldo Araújo da Silva  - DESPACHO Trata-
se de "ação de busca e apreensão com pedido liminar" através da qual a
autora postula a busca e apreensão do veículo que diz ter vendido ao
demandado, sob a alegação de que o mesmo não vem cumprindo com as
obrigações contratuais. Verifica-se, pelo relato da autora, que esta tem
com o réu um contrato de compra e venda do veículo que pretende
apreender, o qual não se rescinde com a simples busca e apreensão do
bem. Portanto, a presente cautelar não tem caráter satisfativo. Por outro
lado, não se predispõe a autora a discutir referida relação, na medida em
que não faz qualquer referência à lide principal e seus fundamentos(art.
801, III, do CPC). Ademais, a autora postula a Assistência Judiciária Gratuita
mas não traz para os autos declaração de hipossuficiência nos termos da
lei, fazendo referência, de forma expressa, que não está em condições de
pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 10
(dez) dias, emendar a incial, corrigindo as falhas apontadas, sob pena de
indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). Cumprida a determinação
acima, venham-me os autos conclusos incontinenti. Não cumprida,
certifique-se e voltem para sentença. Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: SALVINO JOSE DOS SANTOS MEDEIROS - Processo 0710445-
78.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Material - AUTORA: Dayana Nascimento da Silva  - RÉU: MAV - Construtora
- DESPACHO O benefício da Assistência Judiciária Gratuita inclui as custas
processuais e os honorários advocatícios (art. 4º, da Lei 1.060/50). Da
interpretação literal do texto da lei conclui-se que deve a parte, de forma
expressa, afirmar que não está em condições de pagar as custas do
processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família. Ora, há um contrassenso na declaração da autora (pág. 5), na
medida em que sua insuficiência financeira é apenas quanto às custas
processuais, silenciando quanto aos honorários, o que enseja, de plano,
o indeferimento do pleito. Além de a parte não trazer para os autos
declaração na forma da lei, a juntada de referida declaração constando
que a parte não dispõe de condições financeiras para arcas com as
custas e despesas do processo, por si só, não é suficiente para o
deferimento da assistência judiciária, na medida em que o Juiz não está
adstrito à declaração de hipossuficiência para fins de deferimento da
gratuidade, podendo se ater a outros critérios de avaliação da referida
hipossuficiência, até porque a declaração tem presunção juris tantum.
Nesse sentido, os julgados:  AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Em relação à afronta aos artigos 2º e 4º
da Lei 1.060/50 o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é suficiente
a alegação de pobreza em simples petição assinada pelo advogado da
parte beneficiária para a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
Entretanto, no caso de dúvida da verac idade das alegações do
interessado, não impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade do requerente. 2.Forçoso reconhecer que ao
juiz é lícito exigir a declaração de pobreza antes do deferimento da
gratuidade de justiça se houver dúvida acerca das alegações do
interessado ou do pedido constante na petição inicial, bem como indeferir
o seu pedido baseado em provas constantes nos autos. Reavaliar os
critérios adotados pela instância ordinária esbarra no óbice da Súmula 7/

STJ. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp
 712607 - RS 2004/0182338-0, Relator: Ministro CELSO LIMONGI
(Desembargador convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 19/11/2009,
T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 07/12/2009, grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA.  EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os
benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa,
admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade
de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no
patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo
requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou
seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das
condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas
para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o
magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da
Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras
do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode
arcar com as despesas processuais e com os honorários de
sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 712607 - RS 2012/0242654-4, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - Segunda Turma,
Data de Publicação: DJe 15/02/2013, grifo nosso) Não obstante, concedo
o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte autora supra as omissões
quanto à gratuidade, sob pena de indeferimento (art. 284, parágrafo
único, do CPC). Cumprida a determinação, venham-me, incontinenti, para
apreciação da liminar postulada. Não cumprida, certifique-se e voltem
para sentença. Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: BRENO VIEIRA DOS SANTOS (OAB 3820/AC), LAÍS TEIXEIRA MAIA
DE ARAÚJO (OAB 3854/AC) - Processo 0710793-96.2013.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - AUTOR: LOC
AGE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP  - RÉU: Eleilton Matos Bezerra
- DESPACHO Da análise dos autos, verifico que, em que pese tenha sido
postulado os benefícios da gratuidade judiciária, a autora não acosta aos
autos qualquer declaração acerca de sua hipossuficiência econômica
(art. 4º, da Lei 1.060/50). Ademais, em sendo a autora pessoa jurídica,
devem vir aos autos os atos constitutivos da mesma. Assim, faculto a
autora, a emenda da inicial, para fazer prova de sua miserabilidade jurídica,
fazendo referência quanto aos honorários, e juntar os atos constitutivos
da mesma, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (art.
284, parágrafo único, do CPC). Após, voltem-me os autos, incontinenti,
para apreciação. Não suprida a omissão, certifique-se e voltem-me. Intime-
se e cumpra-se, com brevidade.

JUIZ(A) DE DIREITO ANASTÁCIO LIMA DE MENEZES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARILSON LIMA MACÊDO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0120/2013

ADV: IANES NOGUEIRA (OAB 3176/AC), RICARDO BOTELHO FONSECA
(OAB 2931A/AC), CARLA ADRIANA DE OLIVEIRA BRAGA PRADO (OAB
1433/AC), AILTON MACIEL DA COSTA (OAB 3158/AC), IGOR CLEM SOUZA
SOARES (OAB 2854/AC), MARCO ANTÔNIO VENÂNCIO DE MELO (OAB
249585/SP) - Processo 0009851-47.2009.8.01.0001 (001.09.009851-0)
- Execução Contra a Fazenda Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- CREDORA: S Machado de Souza - ME (Yuri Lanches)  - DEVEDOR:
Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB  - A parte autora S
Machado de Souza - ME (Yuri Lanches) requereu a execução de título
executivo judicial em face do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco -
SAERB, objetivando a satisfação de dívida líquida e certa. Após a citação,
aos autos veio comunicação do pagamento da dívida. A satisfação da
obrigação é uma das formas de extinção da execução, conforme preceitua
o art. 794, I, do CPC. Ante o exposto, declaro extinta a execução. Após o
trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas, por força do artigo 2º, II, da
Lei Estadual n.º 1422/2001.

ADV: IGOR CLEM SOUZA SOARES (OAB 2854/AC), JOÃO PAULO SETTI
AGUIAR (OAB 9471/MS), ORIÊTA SANTIAGO MOURA (OAB 00000618AC),
FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 00000777AC),
ANTONIA CLÁUDIA S. N. DUTRA (OAB 1195E/AC) - Processo 0013907-
65.2005.8.01.0001 (001.05.013907-0) - Execução Contra a Fazenda
Pública - AUTOR: Edinaldo Ripardo de Lima  - RÉU: Secretaria de Justiça
e Segurança Pública - Polícia Judiária  - Ante o exposto, declaro extinta a
execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sem custas, por
força do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001. P.R.I.

ADV: JOÃO PAULO SETTI AGUIAR (OAB 9471/MS), FELIX ALBERTO DA

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA



50 Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.
ANO XX Nº 4.987 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

COSTA (OAB 895/AC) - Processo 0014476-95.2007.8.01.0001
(001.07.014476-2) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - CREDOR: Francisco Vaz da Silva  - DEVEDOR:
Estado do Acre  - Expeça-se alvará judicial para fins de levantamento, por
parte do patrono do credor, do valor depositado pelo devedor a título de
cumprimento da obrigação. Expeça-se, por outra, ofício ao Comando-
Geral da Polícia Militar do Estado do Acre para que se dê ciência ao credor
quanto ao recebimento do montante objeto da condenação por parte do
seu patrono.

ADV: MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB 3866/AC), CELIA DA CRUZ
BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC) - Processo 0020813-
27.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-
Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: Marcos Antonio
Balallai dos Santos  - RÉU: Estado do Acre  - Ante o exposto, confirmo a
tutela antecipada deferida às fls. 24/28, ao passo que julgo procedente o
pedido inicial, para condenar o Estado do Acre a fornecer o medicamento
Telaprevir 375mg ao autor, cujo cumprimento já foi efetuado e até mesmo
demonstrado nos autos. Isenta a Fazenda Pública estadual de custas
(art. 2º, I, da Lei n. 1.422/01). Sem honorários, ante a caracterização do
instituto jurídico da confusão.

ADV: GUILHERME RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/AC), RODRIGO
AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), RODRIGO MUDROVITSCH (OAB
26966/DF) - Processo 0027055-36.2011.8.01.0001 - Desapropriação -
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - AUTOR: Estado do
Acre  - RÉ: Espólio de Eloysa Levy de Barbosa  - Aguarde-se eventual
pedido de informações.

ADV: JOSENEY CORDEIRO DA COSTA (OAB 2180/AC), MARCIA KRAUSE
ROMERO (OAB 3064/AC), ANDRESSON DA SILVA BOMFIM - Processo
0030383-71.2011.8.01.0001 - Usucapião - Usucapião Espec ial
(Constitucional) - USUCPTE: Estado do Acre  - USUCAPIADO: Incorporadora
Habitar S/A  - Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de
declarar, em favor do Estado do Acre, a propriedade do imóvel matriculado
sob o nº 9101 no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Branco/AC, com os limites e confrontações constantes do croque, sendo
112,00m na linha de frente, 61,00m do lado direito, 96,00m do lado esquerdo,
117,00m na linha dos fundos, correspondentes a 8.792,00m², limitando-
se pela frente com a Av. Ceará, pelo lado direito com a Rua Pe. Thiago,
pelo lado esquerdo com os lotes 01.04.077.0415.001, pelos fundos com
os lotes 01.04.077.0655 e 0133.001, cadastrado na Prefeitura sob o nº
01.04.077.0635.001. Considerando-se que a parte ré não deu causa ao
ajuizamento da demanda, na medida em que informado na própria petição
inicial que a negociação de transferência do imóvel foi amigável e que não
tem o Estado do Acre conhecimento dos motivos que ocasionaram a não
lavratura da competente escritura pública, deixo de condenar o
demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Após o trânsito
em julgado, intime-se o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda ao
registro da área em nome do autor.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), RODRIGO
MEDEIROS DE LIMA (OAB 3788/AC) - Processo 0705315-
44.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- AUTORA: Margarida Moreira de Araújo  - RÉU: Estado do Acre  - Vistos
em saneador, declaro o processo em ordem. Fixo como ponto controvertido
a questão atinente à eventual responsabilidade da Fazenda Pública
estadual pelos danos morais supostamente sofridos pela autora em virtude
de prisão cautelar sofrida. Designe o cartório data desimpedida para a
realização de audiência de instrução e julgamento, a qual deverá ser
realizada na mesma data e no horário seguinte ao da audiência de
instrução e julgamento do processo 0705317-14.2012, porquanto versam
ambos sobre os mesmos fatos. Defiro o depoimento pessoal das partes
envolvidas e das testemunhas que vierem a ser relacionadas em até
vinte dias antes da audiência.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), RODRIGO
MEDEIROS DE LIMA (OAB 3788/AC) - Processo 0705317-
14.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da
Administração - AUTOR: Nilton Cézar Araújo Silva  - RÉU: Estado do Acre
- Vistos em saneador, declaro o processo em ordem. Fixo como ponto
controvertido a questão atinente à eventual responsabilidade da Fazenda
Pública estadual pelos danos morais supostamente sofridos pelo autor
em virtude da prisão cautelar de sua genitora. Designe o cartório data
desimpedida para a realização de audiência de instrução e julgamento,
porquanto útil à resolução da lide. Defiro o depoimento pessoal das partes
envolvidas e das testemunhas que vierem a ser relacionadas em até
vinte dias antes da audiência.

ADV: LEANDRO RODRIGUES POSTIGO, MARCOS RANGEL (OAB 2001/
AC) - Processo 0705715-58.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário -

Multas e demais Sanções - AUTOR: Leandro  Domingos Teixeira Pinto  -
RÉU: Estado do Acre  - Assim considerado, ante o reconhecimento da
procedência do pedido por parte do demandado, declaro extinto o
processo com resolução de mérito, a rigor do disposto no art. 269, II do
Código de Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento dos
honorários advocatícios, os quais ora fixo, por equidade, em R$ 500,00.
Isento de custas, por força do art. 2º, I, da Lei Estadual 1.422/01. Sentença
insuscetível de reexame necessário.

ADV: CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC),
ALBERTO TAPEOCY NOGUEIRA (OAB 3902/AC) - Processo 0706071-
53.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela /
Tutela Específica - AUTORA: Fernanda Cristina Sá de França Souza  -
RÉU: Estado do Acre  - Ante o exposto, por não haver qualquer ilegalidade
no ato de exclusão da autora do certame, julgo improcedente a pretensão
inicial, ao passo em que condeno-a ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais ora fixo, por equidade, em R$
500,00, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita requeridos às fls. 16 e que ora defiro.
Sentença insuscetível de reexame necessário.

ADV: CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC),
JULIANA MARQUES DE LIMA (OAB 3005/AC) - Processo 0706445-
69.2012.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer /
Não Fazer - CREDORA: Maria Rosicleide dos Santos Lima da Silva  -
DEVEDOR: Instituto de Administração Penitenciária do Acre - IAPEN/AC  -
Proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente incidente, visto
que se trata de mera repetição do pedido de execução do julgado
formulado nos autos 0704642-51.2012, já em trâmite neste juízo e
aguardando atualmente o pagamento de precatório relativo ao valor
homologado pelo juízo.

ADV: SAULO LOPES MARINHO (OAB 3884/AC), CELIA DA CRUZ BARROS
CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC) - Processo 0707615-
76.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-
Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: Amazonito
Barroso Bezerra  - RÉU: Estado do Acre  - Assim considerado, ante o
reconhecimento da procedência do pedido por parte do demandado,
confirmo a antecipação de tutela deferida às fls. 34/38, ao passo em que
declaro extinto o processo com resolução de mérito, a rigor do disposto
no art. 269, II do Código de Processo Civil. Isento o demandado de custas,
por força do art. 2º, I, da Lei Estadual 1.422/01. Sem honorários, pois,
sendo o autor representado pela Defensoria Pública estadual , a
condenação da parte adversa ao pagamento de tais verbas
consubstanciaria o fenômeno da confusão. Sentença insuscetível de
reexame necessário.

ADV: CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA, SAULO LOPES
MARINHO (OAB 3884/AC) - Processo 0707616-61.2012.8.01.0001 -
Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento
de Medicamentos - AUTOR: Winston Lyra Lima  - RÉU: Estado do Acre  -
Assim considerado, ante o reconhecimento da procedência do pedido
por parte do demandado, confirmo a antecipação de tutela deferida às
fls. 34/38, ao passo em que declaro extinto o processo com resolução de
mérito, a rigor do disposto no art. 269, II do Código de Processo Civil.
Isento o demandado de custas, por força do art. 2º, I, da Lei Estadual
1.422/01. Sem honorários, pois, sendo o autor representado pela
Defensoria Pública estadual, a condenação da parte adversa ao pagamento
de tais verbas consubstanciaria o fenômeno da confusão. Sentença
insuscetível de reexame necessário.

ADV: MARIA HELENA TEIXEIRA (OAB 2406/AC) - Processo 0707848-
39.2013.8.01.0001 -  Embargos de Terceiro - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Gilvani Dantas da
Silva  - EMBARGADO: Municipio de Rio Branco  - Certifico em cumprimento
ao Cap. 2, Seção 3, Norma 16, Item XII, do Prov. COGER nº 03/2007, a
realização do seguinte ato ordinatório: Dá a parte autora por intimada
para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as custas processuais no
valor de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais).

ADV: THIAGO BRASIL DE MATOS (OAB 3966/AC), DÁRCIO VIDAL
CAMPOS (OAB 201373/SP) - Processo 0708938-82.2013.8.01.0001 -
Cautelar Inominada - Concurso Público / Edital - AUTOR: Ueberton Carlos
de Souza Dias  - RÉU: Secretaria de Estado da Gestão Administratica do
Estado do Acre  - Certifico, em cumprimento ao disposto no item IV da
norma 2.3.16, do Prov. COGER nº 03/2007, Consolidação das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça, a realização do seguinte ato ordinatório:
ficam as partes intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem
as provas que ainda pretendam produzir.

ADV: FABIANO MAFFINI (OAB 3013/AC), FRANCISCO SILVANO
RODRIGUES SANTIAGO - Processo 0709070-42.2013.8.01.0001 -
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Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - AUTOR:
Arthur Lima Carvalho  - RÉU: Polícia Militar do Estado do Acre  - Faculto à
parte autora, em homenagem aos princípios da cooperação, da economia
processual e da razoável duração do processo, o prazo de dez dias para
que emende a inicial, indicando corretamente a pessoa jurídica de direito
público contra quem se dirige a ação, sob pena de indeferimento (art.
284, parágrafo único, do CPC). Deverá o autor, em igual prazo, apresentar
o comprovante de recolhimento das custas processuais devidas ou
declaração da sua hipossuficiência financeira, para fins de acolhimento
do pedido formulado às fls. 1/2.

ADV: VALDETE DE SOUZA (OAB 2412/AC), MARCELLE PERES LOPES
(OAB 11239/MS), RENATA BARBOSA LACERDA (OAB 7402/MS), ADRIANA
BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS), NELSON PASSOS ALFONSO (OAB
8076/MS) - Processo 0709766-78.2013.8.01.0001 - Procedimento Ordinário
- Empregado Público / Temporário - AUTORA: MARIA ELIGINA SOUZA DA
SILVA e outros - RÉU: Estado do Acre  - Defiro a assistência judiciária
gratuita. Cite-se. Intime-se.

ADV: CLAUDINEY ROCHA REZENDE (OAB 3908AC) - Processo 0710968-
90.2013.8.01.0001 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Estado do Acre  -
EMBARGADA: Francisca Pinto de Araújo  - Proceda-se ao apensamento
do presente incidente ao processo 0006240-18.2011.8.01.0001, em
respeito à regra do art. 736, parágrafo único, do CPC. Ato contínuo,
recebo os embargos para discussão, ao passo em que determino a
suspensão do feito principal, considerando o rito especial a ser seguido
nas execuções em que a Fazenda Pública figure como executada. Ao
exequente/embargado para impugnação, no prazo de quinze dias (CPC,
art. 740, com redação dada pela Lei 11.382/2006).

ADV: MARCELL DIAS NEMETALA (OAB 3683/AC) - Processo 0711059-
83.2013.8.01.0001 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IMPETRANTE: Afonso Dias
Nemetala  - IMPETRADO: Diretor de Administração Tributária da Secretaria
da Fazenda e Gestão Pública do Estado do Acre  - Ante o exposto, defiro
o pedido de natureza cautelar formulado, para o fim de determinar ao
impetrado que viabilize o licenciamento e o emplacamento do veículo de
propriedade do impetrante sem a incidência do IPVA, sob pena de multa
 diária que desde já arbitro em R$ 1.000,00, limitada à quantia de R$
15.000,00, o que faço com supedâneo no art. 461, § 4º, do CPC. Notifique-
se o coator do conteúdo da petição inicial a fim de que preste as
informações no prazo de dez dias, dando-se ciência do feito ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo,
ingresse no feito. Após, abra-se vista ao parquet estadual para que
apresente parecer, no prazo de que trata o art. 12 da lei 12.016/2009.

JUIZ(A) DE DIREITO MIRLA REGINA DA SILVA CUTRIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0093/2013

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 22111/BA) - Processo 0003118-
31.2010.8.01.0001 (001.10.003118-9) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto
Predial e Territorial Urbano - CREDOR: Município de Rio Branco  - DEVEDOR:
André Luis Martins Cardoso  - A ser assim, torno sem efeito a penhora
efetivada, determinando a expedição de ofício ao DETRAN, para que
proceda à baixa da constrição judicial imposta. Ao depois, intime-se a
parte exequente para diligenciar e indicar outros bens penhoráveis, no
prazo de trinta dias, apresentando, ainda, o valor atualizado do débito.
Cumpra-se.

ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU (OAB 1421/AC) - Processo 0003944-
96.2006.8.01.0001 (001.06.003944-3) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDORA:
J A Gonçalves  - O bloqueio eletrônico de ativos financeiros, previsto
expressamente no artigo 655-A do CPC, foi criado com o objetivo de
tornar o processo executivo menos moroso e ineficaz, prestigiando, assim,
os Princípios da Efetividade e da Celeridade Processual. Conquanto se
trate de valioso instrumento voltado a agilizar o recebimento do crédito
pelo Exequente, o uso desta importante ferramenta digital deve ser feito
com temperamento, pautando-se pelo critério da razoabilidade, de modo
a evitar abusos ou excessos bem como o desnecessário dispêndio de
recursos materiais e humanos, quando evidenciado que não trará qualquer
resultado ao processo. Com efeito, via de regra, deve-se afastar o uso
abusivo de meios processuais postos à disposição do jurisdicionado que
se mostrem infrutíferos em atingir o desiderato pretendido, gerando
maiores custos ao erário. Na espécie, observo que o resultado negativo

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

encontrado nos sucessivos pedidos de bloqueio eletrônico, fazem
presumir a inocorrência de alteração positiva na situação econômica do
réu, também indemonstrada pelo credor por outros meios, motivo pelo
qual, a meu ver, a medida de pesquisa e bloqueio on-line resultará, pela
quarta vez, estéril. A propósito, em caso que guarda simetria com a
situação em exame, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Acre no sentido de que o deferimento da reiteração de
pesquisas via Sistema Bacen Jud está condicionada à demonstração da
alteração fática da situação econômica do devedor, conforme cópia de
acórdãos abaixo transcritos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS. RESULTADO
NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE BENS. RECEITA FEDERAL. NOVA
TENTATIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatando-se as repetidas tentativas de
localização de ativos financeiros, por meio do Sistema BacenJud e
pesquisas em órgãos oficiais, sem sucesso, condicionada a reiteração à
prova de mudança da situação do credor, notadamente em face do curto
lapso temporal entre as pesquisas. 2. Recurso improvido. (TJAC Câmara
Cível Agravo de Instrumento n. 0000515- 51.2011.8.01.0000 Rel. Des.
Eva Evangelista. 31.05.2011) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
DILIGÊNCIAS. RESULTADO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE BENS. RECEITA
FEDERAL. NOVA TENTATIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO.
PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista as repetidas
tentativas de localização de ativos financeiros pelo Sistema BacenJud e
pesquisas em órgãos oficiais, sem êxito, condicionada a reiteração à
prova de mudança da situação do credor, ademais ante o lapso temporal
entre as  pesquisas. 2. Recurso improvido. (Ac 14.012, TJAC Câmara
Cível, Agravo de Instrumento n. 0000915-31.2012.8.01.0000, Rel. Des.
Eva Evangelista 02.02.2013) Ademais, as regras de experiência comum
revelam que o devedor, já ciente da cobrança movida em seu desfavor,
não mais depositará valores em suas contas, justamente a fim de evitar
eventuais bloqueios, de modo que, notadamente diante das reiteradas
diligências negativas, considero extremamente reduzida a possibilidade
de resposta positiva na renovação da medida. A par de tais argumentos,
somam-se o princípio da máxima utilidade da execução e o princípio do
resultado, os quais preconizam que "nenhum ato inútil, a exemplo da
penhora de bens de valor insignificante e incapaz de satisfazer o crédito
(art. 659, § 2º), poderá ser consumado." Chegando a tal ponto, pelos
fundamentos acima expostos, e tratando-se do quarto pedido de bloqueio,
indefiro o pleito de renovação da constrição on line, sem prejuízo de
reapreciação em momento oportuno. No mais, mantenham-se os autos no
arquivo provisório, observando-se que o período de arquivamento iniciou
um ano depois da cientificação à Fazenda Pública da decisão de p. 45.
Intime-se. Cumpra-se.

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 00001430AC) - Processo 0004601-
38.2006.8.01.0001 (001.06.004601-6) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR:
João Antônio Martins de Lima - J A M Lima  - Intimem -se as partes acerca
da decisão de pp. 95/96. Decorrido o prazo recursal sem manifestação,
prossiga-se a execução cumprindo-se as determinações estabelecidas
na parte final do referido ato.

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 22111/BA) - Processo 0008839-
27.2011.8.01.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - CREDOR: Municipio de Rio Branco  - DEVEDOR: Raimundo Beleza
da Silva  - Observo que, no presente caso, o levantamento dos valores
bloqueados à p. 45 atende aos requisitos legais e procedimentais, eis que
as partes pactuaram em utiliza-lo para o adimplemento da dívida, consoante
se verifica pelo documento de p. 48. Assim, defiro o pedido da parte
exequente e ordeno transferência do valor conforme solicitado à p. 48,
observando-se as cautelas de praxe. Em seguida, intime-se a Fazenda
Pública para requerer o que for de direito, apresentando, se for o caso, o
cálculo atualizado da dívida, com os abatimentos pertinentes, no prazo de
quinze dias. Intimem-se e cumpra-se.

ADV: HENRY MARCEL VALERO LUCIN (OAB 1973/AC), MARIA LIDIA
SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0009949-61.2011.8.01.0001
- Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - CREDOR: Estado do Acre
- DEVEDOR: Henry Marcel Valero Lucin  - Ao credor para ciência e
manifestação acerca da petição de pp. 121, requerendo o que lhe convier,
no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, ao depois, os autos conclusos.
Intime-se.

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 00001430AC) - Processo 0010335-
04.2005.8.01.0001 (001.05.010335-1) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR:
C. Oliveira de Souza  - Intime-se o representante judicial da Fazenda
Pública para impulsionar o processo, formulando manifestação cabível,
observado o resultado do julgamento nas instâncias superiores, no prazo
de quinze dias, retornando os autos conclusos.
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ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU (OAB 1421/AC) - Processo 0013816-
33.2009.8.01.0001 (001.09.013816-4) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR:
Eva Galvão Dias  - Intimem -se as partes acerca da decisão de pp. 50/51.
Decorrido o prazo recursal sem manifestação, prossiga-se a execução
cumprindo-se as determinações estabelecidas na parte final do referido
ato.

ADV: GLENN KELSON DA SILVA CASTRO (OAB 1649/AC), FELIX ALMEIDA
DE ABREU - Processo 0016289-31.2005.8.01.0001 (001.05.016289-7) -
Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: Francisco Flavio Rocha Palacio -
A.S. Moreira Ltda - Antonia Santos Moreira  - Alega o terceiro interessado
que o bem penhorado nos autos (veículo VW/Gol,, ano fab./mod. 2010/
2010, cor vermelha, placa MZP9722 - pp. 223/234), foi objeto de alienação
fiduciária entre a peticionante e o executado Francisco Flavio Rocha
Palácio, entretanto, devido ao inadimplemento da obrigação por este
assumida, o negócio foi rescindido e o bem devolvido à peticionante.
Objetivando comprovar o direito alegado, o peticionante juntou aos autos
os documentos de pp. 228/234, dentre os quais consta a cópia da decisão
de determinou o busca e apreensão do automóvel em questão e da
certidão de cumprimento da decisão emitida pelo oficial de justiça, datadas,
respectivamente, de 09 e 13 de fevereiro de 2012. Todavia, inexiste nos
autos cópia de sentença que comprove o domínio definitivo da peticionante
sobre o referido bem. Dessa forma, concedo ao peticionante Banco
Wolkswagen o prazo de trinta dias para juntar o referido documento, a
fim de demonstrar robustamente o direito alegado. No mesmo prazo, deve
a financeira informar sobre eventual existência de saldo remanescente
em favor do executado Francisco Flavio Rocha Palácio. Intime-se.

ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU (OAB 1421/AC) - Processo 0018313-
22.2011.8.01.0001 - Execução Fiscal - Estaduais - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: José Duque Aguiar de Lima  - Com a morte
dodevedororiginário no curso da demanda executiva a responsabilidade
pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio, ao qual - ainda que
não tenha personalidade jurídica -, a lei atribui capacidade para ser parte
no processo, sendo representado em juízo, ativa e passivamente, pelo
inventariante (CPC, art. 12, V). Inteligência dos arts. 131, inciso III, do CTN
e 43, do CPC. Assim, observada a comunicação de falecimento da parte
executada, determino o redirecionamento da execução fiscal para o espólio
do executado, que deverá ser citado da presente ação, na pessoa do
inventariante nomeado. Intime-se. Cumpra-se. Após, conclusos.

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES - Processo 0021724-78.2008.8.01.0001
(001.08.021724-0) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: Saely Garcia
Comércio de Couro Fino Ltda (Couro Fino) - BOZANI & SOUSA COM. DE
COURO FINO LTDA - Simone Pestana Leite  - Conquanto admissível, o
instituto do redirecionamento da execução fiscal deve ser tratado com
cautela, porquanto se trata de um dispositivo de cunho excepcional, para
cujo deferimento imprescindível a demonstração dos requisitos reclamados
pela legislação. O redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do
sócio-gerente da empresa executada é possível, desde que haja indícios
de dissolução irregular da empresa, aí se enquadrando o encerramento
das atividades sem a devida baixa perante a Junta Comercial, como
reclamam os artigos 1.150 e 1.151, CC/02, e 1º, 2º e 32, da lei dos
Registros Mercantis, Lei nº 8.934/94, na esteira do enunciado da Súmula
435, STJ: PRESUME-SE DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE
DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO
AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, LEGITIMANDO O REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO-GERENTE. Não destoa a
jurisprudência: apelação cível. direito tributário. embargos a execução
fiscal. responsabilidade tributária. sócio-gerente. dissolução irregular
caracterizada. paralisação das atividades da empresa sem a respectiva
baixa na junta comercial. art. 135 do ctn. Uma vez configurada, no caso
concreto, a dissolução irregular da sociedade executada, justifica-se o
redirecionamento do feito contra o administrador, com base no art. 135, III,
do CTN. Precedentes do STJ. Apelo desprovido, por maioria. (Ap. Cível nº
70044537678, 1ª Câmara Cível, j. em 19/10/11, Luís Felipe Silveira Difini)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. Mostra-se possível o
redirecionamento do feito aos sócios-gerentes da empresa executada,
uma vez que a sociedade não providenciou a respectiva baixa nos órgãos
competentes, o que enseja o reconhecimento de sua dissolução de forma
irregular, já que não foram observadas as providências necessárias a
serem tomadas na Junta Comercial, bem como na Secretaria da Fazenda
do Estado, uma vez que incumbe ao administrador manter os registros
atualizados relativos a empresa, reconhecida a prática de ato contrário à
lei. Precedentes do Colendo STJ. Súmula 435 STJ: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução para o sócio gerente". AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Ag. Inst. nº 70045581923, 1ª Câmara Cível, j. em 13.10.11, Jorge
Maraschin dos Santos). No caso em exame, dessumo configurada a
extinção irregular da empresa Saely Garcia Comércio de Couro Fino Ltda
(Couro Fino), traduzida no encerramento das atividades sem a devida
baixa perante a Junta Comercial, corroborada pela certidão de p. 48,
dando conta de que a empresa não mais exerce suas atividades
empresariais assim, embasando o redirecionamento pretendido pelo
exequente, pois presumida sua irregular dissolução. Diante disso, com
fundamento no art. 135, III, do CTN, defiro o pedido de redirecionamento
da execução fiscal para a pessoa do sócio-gerente SIMONE PESTANA
LEITE. Retifiquem-se os registros processuais para as providências da
espécie. Proceda a Secretaria pesquisa nos Sistema Siel, BACENJUD e
INFOJUD a fim de verificar o endereço do novel executado. Quando ao
pedido de redirecionamento em face dos sócios da empresa BAZANI
SOUZA COM. DE COURO FINO LTDA, aguarde-se o cumprimento da
segunda parte do despacho de p. 87. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: LEONARDO SILVA CESARIO ROSA (OAB 2531/AC) - Processo
0700041-36.2011.8.01.0001 - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: R A
FEITOSA SILVESTRE (Regiane de Arajo Feitosa Silvestre)  - Observo que,
no presente caso, o levantamento dos valores bloqueados às pp. 15/26
atende aos requisitos legais e procedimentais, eis que transcorrido o
prazo para embargos, consoante se verifica pela certidão de p. 46. Assim,
defiro o pedido da parte exequente e ordeno a expedição de alvará, com
entrega mediante certidão nos autos, com as demais cautelas de praxe.
Em seguida, intime-se a Fazenda Pública para requerer o que for de
direito, apresentando, se for o caso, o cálculo atualizado da dívida, com
os abatimentos pertinentes, no prazo de quinze dias. Intimem-se e cumpra-
se.

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0700076-
59.2012.8.01.0001 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDOR: SERGIO SEBASTIÃO DE BARROS  - Em
tendo a parte executada peticionado nos autos, dou por suprida a citação
que estava pendente de perfecbilização, pelo que determino a Secretaria
que proceda no SAJ as alterações necessárias. Por outra, com relação
ao bem oferecido em garantia às pp. 48/47, estando comprovada a
transferência para outra unidade da federação, acolho a recusa do credor,
porquanto essa situação inviabilizaria o cumprimento da medida constritiva
bem como de eventual alienação judicial. Nesses termos, determino o
bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, consoante determinação
contida na Portaria nº 03/2011, deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0704662-
42.2012.8.01.0001 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDOR: Elissandro Batista Pontes  - Ao credor para
ciência e manifestação acerca da petição de pp. 11/15, requerendo o que
lhe convier, no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, ao depois, os autos
conclusos. Intime-se.

ADV: CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), LOUISE RAINER
PEREIRA  GIONÉDIS (OAB 8123/PR), THIAGO GUEDES ALEXANDRE (OAB
24368/CE) - Processo 0705165-29.2013.8.01.0001 - Execução Fiscal -
Dívida Ativa - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: Banco do Brasil S/A.
- Observo que, no presente caso, o levantamento dos valores depositados
à p. 14 atende aos requisitos legais e procedimentais, eis que a parte
Exequente aceitou o montante oferecido, consoante se verifica pela
petição de p. 21. Assim, defiro o pedido da parte exequente e ordeno a
expedição de alvará, com entrega mediante certidão nos autos, com as
demais cautelas de praxe. Em seguida, intime-se a Fazenda Pública para
requerer o que for de direito, apresentando, se for o caso, o cálculo
atualizado da dívida, com os abatimentos pertinentes, no prazo de quinze
dias. Intimem-se e cumpra-se.

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 3597/AC) - Processo 0706249-
02.2012.8.01.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano - CREDOR: Municipio de Rio Branco  - DEVEDOR: Francisco Claudio
de Queiroz A. Lopes  - Observo que, no presente caso, o levantamento
dos valores bloqueados às pp. 18/19 atende aos requisitos legais e
procedimentais, eis que transcorrido o prazo para embargos, consoante
se verifica pela certidão de p. 25. Assim, defiro o pedido da parte exequente
e ordeno a transferência dos valores conforme solicitado à p. 28,
observando-se as cautelas de praxe. Em seguida, intime-se a Fazenda
Pública para requerer o que for de direito, apresentando, se for o caso, o
cálculo atualizado da dívida, com os abatimentos pertinentes, no prazo de
quinze dias. Intimem-se e cumpra-se.
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2ª VARA DE FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO NÓBREGA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEUZA RUFINO DE LIMA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0137/2013

ADV: REINALDO CESAR DA CRUZ (OAB 871/AC), SERGIO FARIAS DE
OLIVEIRA (OAB 2777/AC), SILVANA CRISTINA DE ARAÚJO VERAS (OAB
2779/AC) - Processo 0017373-28.2009.8.01.0001 (001.09.017373-3) -
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - AUTOR: M. S. O. J.  - RÉU:
E. de S. O. e outro - Autos n.º 0017373-28.2009.8.01.0001 CERTIDÃO
Certifico, em cumprimento ao item 6, do artigo 3º, do Provimento COGER
n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá a parte por
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca de novos
documentos juntados aos autos as fls. 181/194, nos termos do artigo
398, do Código de Processo Civil. Rio Branco (AC), 27 de agosto de 2013.
José Ivonaldo Barreto da Silva Técnico Judiciário

ADV: MARIA SOCORRO ALATRACH DE MOURA - Processo 0708759-
51.2013.8.01.0001 - Homologação de Transação Extrajudicial - Alimentos
- REQUERENTE: C. C. de M. e outros - Isto posto, com fulcro nas
disposições acima referidas, homologo o acordo firmado entre os
requerentes às fls. 1/3, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
269, III, do Código de Processo Civil. Sem custas, por força do disposto no
artigo 11, I, da Lei Estadual n.º 1.422, de 18.12.2001. Expeçam-se os
mandados e ofícios necessários ao cumprimento do acordo e, a seguir,
arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.

ADV: ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA (OAB 3224/RO) -
Processo 0709878-47.2013.8.01.0001 - Interdição - Tutela e Curatela -
INTERTE: J. R. P. da M.  - INTERDO: E. P. da M.  - Autos n.º 0709878-
47.2013.8.01.0001  ClasseInterdição InterditanteJosé Roberto Pereira da
Mota InterditandoEli Pereira da Mota   EDITAL DE INTERDIÇÃO (Prazo:  20
dias)    INTERDITOEli Pereira da Mota   FINALIDADEPor intermédio do
presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de
que, neste Juízo de Direito, tramitaram regularmente os autos do processo
epigrafado, até sentença final, sendo decretada a interdição da pessoa
acima, conforme transcrito na parte inferior deste edital, e nomeado(a)
o(a) curador(a) abaixo, o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o
devido compromisso e está no exercício do cargo.  CURADORJosé Roberto
Pereira da Mota  CAUSAdoença congênita, com retardo mental moderado
LIMITES  Suprir incapacidade absoluta para o exercício pessoal dos atos
da vida civil.  SEDE DO JUÍZO  Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP
69900-064,  Fone: 3211-5478, Rio Branco-AC - E-mai l:
vafam2rb@tjac.jus.br.  Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2013.   Fernando
Nóbrega da Silva Juiz de Direito

3ª VARA DE FAMÍLIA

JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO NÓBREGA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA DA SILVA FREIRE

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0133/2013

ADV: GILIARD SILVA DE SOUZA (OAB 3852/AC) - Processo 0002123-
47.2012.8.01.0001 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução
- REQUERENTE: R. M. do A.  - REQUERIDO: G. F. da S.  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16,  Ato A15.2) Dá a parte autora por intimada para, no
prazo de 30 (trinta) dias, recolher custas processuais.

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC), MAURINETE DE
OLIVEIRA ABOMORAD (OAB 461/AC), ANDREYA DE OLIVEIRA
ABOMORAD (OAB 3117/AC) - Processo 0023696-78.2011.8.01.0001 -
Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução -
CREDORA: M. T. de O. B.  - DEVEDOR: J. A. T. do C.  - Manifeste-se a parte
autora, em 05 dias, sobre a certidão de fl. 87, ficando ciente, outrossim,
que decorrido o prazo acima, será aberta a contagem do prazo de 48
horas para a autora promover o ato que lhe compete nos autos da ação
em curso, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

ADV: MAURO MARCELINO ALBANO (OAB 2817/AC) - Processo 0708594-
04.2013.8.01.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos - CREDORA: K. F.
G. M. e outro - DEVEDOR: C. F. F. M.  - Antes de apreciar o requerimento
de fls. 30/31, bem como a promoção do Ministério Público de fls. 36/39,
determino: a) Transfira-se a quantia bloqueada à fl. 29 ao Banco do

VARAS CRIMINAIS

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E
AUDITORIA MILITAR

JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO LERI GROSS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CREUZIANE SANTOS DE OLIVEIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0510/2013

ADV: LEANDRIUS DE FREITAS MUNIZ (OAB 3676/AC) - Processo 0016928-
39.2011.8.01.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Crime Tentado

JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO LERI GROSS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÉRGIO LUIZ LOUREIRO CASTRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0191/2013

ADV: CESAR AUGUSTO CALIXTO MARQUES (OAB 3100/AC) - Processo
0003050-81.2010.8.01.0001 (001.10.003050-6) - Ação Penal  de
Competência do Júri - Crimes contra a vida - AUTOR: Justiça Pública  -
ACUSADO: Augusto Umbelino Nascimento dos Santos e outro - Intimar o
Advogado Cesar Augusto Calixto Marques, para comparecer a sessão
de Julgamento designada para dia 7.10.2013 ás 8h, no plenário da 1ª
Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0192/2013

ADV: MARCELO SANTOS ASENSI (OAB 3027/AC) - Processo 0004883-
08.2008.8.01.0001 (001.08.004883-9) - Ação Penal de Competência do
Júri - DENUNCIADO: Rocenildo Nascimento Feitosa, conhecido por "Quena"
- Intimar - Dr. Marcelo Santos Asensi, OAB/AC 3027, para comparecer a
Sessão de Julgamento designada para o dia 17/09/2013, às 08:00 horas,
no Plenário desta Unidade.

Brasil, em conta judicial remunerada, lavre-se o respectivo termo de
penhora, dispensada a intimação do depositário, desde que juntada a
comunicação ou comprovante de recebimento do depósito pelo Banco; b)
Realizada a penhora, intime-se a parte executada, para, querendo,
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias; c) Após, voltem-me os autos
conclusos.

ADV: EFRAIN SANTOS DA COSTA (OAB 3335/AC) - Processo 0710323-
65.2013.8.01.0001 - Petição - Bem de Família - REQUERENTE: F. A. da S. A.
- REQUERIDA: W. A. V. da S. A.  - O autor ingressou com ação fazendo uso
do seu nome de casado, bem como indicou para figurar no polo passivo da
ação do nome de casada do cônjuge virago, no entanto, deve fazê-lo
ingressando com o nome de solteiro e indicando o nome de solteira da parte
requerida, uma vez que em consulta ao SAJ, verificou-se que houve a
modificação de seus apelidos de família em razão do divórcio, motivo pelo
qual, intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 10 (dez)
dias, através de seu patrono, corrigir o defeito apontado emendando a
petição inicial. Ainda, comprove o autor, através da juntada aos autos da
declaração de hipossuficiência, a sua condição de beneficiário da
assistência judiciária gratuita, no mesmo prazo acima fixado.

ADV: FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438/AC), VERA LUCIA OLIVEIRA
DA CUNHA (OAB 3119/AC) - Processo 0710619-87.2013.8.01.0001 -
Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: T. da S. A. e outro -
Tratando-se de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, é de rigor
que os requerentes exarem suas respectivas assinaturas ao final da
convenção por eles realizada. Ademais, estando a petição inicial incompleta,
determino a intimação dos requerentes, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos, para, em 10 (dez) dias, emendar a petição inicial
para, além de exarar suas assinaturas no acordo celebrado, deverão
esclarecer se a filha e sua genitora residem no mesmo endereço que o pai,
eis que o endereço contido na petição inicial sugere residência em comum.
Ainda, o valor atribuído à causa na petição inicial de fls. 01/03 não se
encontra em conformidade com a exigência prevista no art. 259, inciso VI,
do Código de Processo Civil, razão pela qual, determino a intimação dos
autores, na pessoa de seu patrono, para, no mesmo prazo acima fixado,
sanar o defeito da petição inicial, nos termos do art. 282, inciso V, do Código
de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se.
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- ACUSADO: Gilcimar Camaconi Guimarães  - Para ciência de que os
autos encontram-se com vista à defesa, para os fins do art. 422  do
Código de Processo Penal

Pauta de Audiência - Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

09/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0018623-91.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : Manoel Ismael de Oliveira Ferreira
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 8
Situação da audiência : Pendente
10/09/13 09:00 : Instrução Criminal
Processo: 0003390-20.2013.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : Leandro Rodrigues de Lima (Réu Preso)
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Qtd. pessoas (audiência) : 8
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 10:00 : Instrução Criminal
Processo: 0012491-18.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : José Flavio Viana Da Silva
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 3
Situação da audiência : Cancelada
COMPLEMENTO : será remarcada para outra data, em razão da pauta de
réus presos
10/09/13 10:00 : Instrução Criminal
Processo: 0001642-50.2013.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : Fabileude Silva de Araújo (Réu Preso)
Advogado : OAB 1261/AC - Elias Antunes Aguiar
Acusada : Adriana Maria Fontenele da Cunha (Réu Preso)
Advogado : OAB 1261/AC - Elias Antunes Aguiar
Qtd. pessoas (audiência) : 9
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 11:00 : Instrução Criminal
Processo: 0004309-43.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Raildo Gama da Silva
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Acusado : Airton Gama da Silva
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 11:15 : Instrução Criminal
Processo: 0032122-16.2010.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Valdemar Candido de Oliveira
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0005154-12.2011.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Antonio Silva Malveira da Costa
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 12
Situação da audiência : Pendente

13/09/13 09:00 : Citação e Interrogatório
Processo: 0019159-05.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Fabricio Silva de Souza
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

13/09/13 09:30 : Citação e Interrogatório

Processo: 0010999-64.2007.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Autora : Justiça Pública
Acusado : Edimilson Pinheiro Braga
Advogada : OAB 3611/AC - Stéphane Quintiliano de Souza Angelim
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Cancelada
COMPLEMENTO : Foi antecipada para o dia 02 de julho de 2013, às 8h45min
por tratar-se de processo com tramitação prioritária.

13/09/13 10:00 : Citação e Interrogatório
Processo: 0002573-87.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Aldiberto de Lima Carvalho
Acusado : José Alberto Damasceno da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/13 10:30 : Julgamento
Processo: 0018868-73.2010.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Autor : Justiça Pública
Acusado : Ronaldo de Araújo Correia
Advogada : OAB 2525/AC - Marcia Cristhiny Costa Barbosa Duarte
Advogado : OAB 3530/AC - Joao Arthur dos Santos Silveira
Advogado : OAB 2485/AC - Roberto Duarte Júnior
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

16/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0027199-10.2011.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crimes contra a vida
Acusado : Sebastião Silva do Nascimento (Réu Preso)
Advogado : OAB 3415/AC - Raimundo Nonato Brito do Nascimento
Advogado : OAB 3420/AC - Joao Victor de Andrade Lima
Qtd. pessoas (audiência) : 5
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 09:00 : Instrução Criminal
Processo: 0004128-08.2013.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Aurileis Silva de Freitas (Réu Preso)
Advogada : OAB 3680/AC - Claudia Patricia Pereira de Oliveira Marçal
Acusado : Adriano da Rocha de Oliveira
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Acusado : Ely Valerio de Albuquerque
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Acusado : Iago Pereira Sena
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Acusado : Paulo Pinheiro da Silva
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Acusado : Quênido dos Santos Silva (Réu Preso)
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Qtd. pessoas (audiência) : 17
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 10:00 : Instrução Criminal
Processo: 0008745-45.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Elvis Chaves do Nascimento
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Acusado : Elton Chaves do Nascimento
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Qtd. pessoas (audiência) : 6
Situação da audiência : Pendente

18/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0009140-37.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : José Auricélio de Souza Silva
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 6
Situação da audiência : Pendente

20/09/13 09:00 : Citação e Interrogatório
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Processo: 0021679-35.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Magnus Clayton Rebouças da Costa
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

20/09/13 09:30 : Citação e Interrogatório
Processo: 0000672-50.2013.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : José Flavio Albuquerque de Oliveira
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

20/09/13 10:00 : Citação e Interrogatório
Processo: 0004879-29.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Gleison Ferreira da Silva
Advogada : OAB 618/AC - Orieta Santiago Moura
Advogado : OAB 3756/AC - Felipe Alencar Damasceno
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

20/09/13 10:30 : Citação e Interrogatório
Processo: 0017897-20.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Antonio Souza de Lima
Acusado : Alexandro Aparecido dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

23/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0014962-07.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : RENATO DA SILVA FREITAS (Réu Preso)
Advogado : OAB 777/AC - Francisco Silvano Rodrigues Santiago
Qtd. pessoas (audiência) : 6
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 09:00 : Instrução Criminal
Processo: 0006483-88.2013.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Vítima : Alisson Freitas da Costa
Acusado : Diego Sales de Oliveira (Réu Preso)
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Qtd. pessoas (audiência) : 6
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 10:00 : Instrução Criminal
Processo: 0029734-09.2011.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Crime Tentado
Acusado : Felipe Wisley Araújo de Lima
Advogado : OAB 777/AC - Francisco Silvano Rodrigues Santiago
Qtd. pessoas (audiência) : 9
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0015750-21.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : Adriano Alves da Silva
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 6
Situação da audiência : Pendente

27/09/13 09:00 : Citação e Interrogatório
Processo: 0016228-29.2012.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário
Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : JERSON VIANA DE SOUZA
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

27/09/13 09:30 : Instrução Criminal
Processo: 0026916-21.2010.8.01.0001 : Ação Penal Militar - Procedimento
Ordinário

Assunto principal : Crimes Militares
Acusado : Kedson Pereira França
Advogada : OAB 3611/AC - Stéphane Quintiliano de Souza Angelim
D. Público : OAB 1675/AC - Martiniano Candido de Siqueira Filho
Qtd. pessoas (audiência) : 1
Situação da audiência : Pendente

30/09/13 09:00 : Sessão do Tribunal do Júri
Processo: 0015985-85.2012.8.01.0001 : Ação Penal de Competência do
Júri
Assunto principal : Homicídio Qualificado
Acusado : Elismar Rodrigues de Oliveira (Réu Preso)
D. Público : OAB 1715/AC - José Carlos Rodrigues dos Santos
Qtd. pessoas (audiência) : 4
Situação da audiência : Pendente

3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIANE CRISTINA BARROS DE SOUZA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0151/2013

ADV: ROBERTA DE PAULA CAMINHA (OAB 2592/AC) - Processo 0002888-
81.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de
Trânsito - INDICIADO: Donizete Custodio de Lima  - EDITAL DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO (Prazo: 15 dias) ACUSADODONIZETE CUSTODIO DE LIMA,
brasileiro, natural de Rio Branco -AC, solteiro, padeiro, com 20 anos de
idade, nascido dia 13/05/1993, RG 11367555/SSP/AC, filho de Auricélio
Silva de Lima e Ivanilde Custódio de Souza, residente no Ramal Benfica,
Km 09, s/nº, Pólo Benfica, a residência fica aos fundos, (em frente ao
viveiro Benfica e do Dheimeson Lanches), nesta cidade. FINALIDADEPelo
presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto
e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à
acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia,
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no
Cartório do Juízo. ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).
SEDE DO JUÍZO Fórum Criminal - Av. Getúlio Vargas, 1213, 2º pavimento,
Bosque - CEP 69900-466, Fone: 3211-5466, Rio Branco-AC - E-mail:
vacri3rb@tjac.jus.br. Rio Branco-AC, 28 de agosto de 2013. Diane Cristina

1ª VARA CRIMINAL

JUIZ(A) DE DIREITO DANNIEL GUSTAVO BOMFIM A. DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIO LOPES FELIX

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0111/2013

ADV: FAIMA JINKINS GOMES (OAB 3021/AC) - Processo 0007617-
53.2013.8.01.0001 - Inquérito Policial - Uso de documento falso - INDICIADO:
Francisco de Souza Bastos  - [. ..] Ante o exposto,  determino o
ARQUIVAMENTO do presente feito, nos termos do art. 28 CPP, por
atipicidade da conduta. Decreto a perda em favor da União da Carteira de
Habilitação apreendida, oficie-se ao diretor do foro a quem caberá a
devida destinação. Arquivem-se com as baixas cabíveis e as comunicações
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rio Branco-
(AC), 27 de agosto de 2013.

ADV: PATRICH LEITE DE CARVALHO (OAB 3259/AC), STÉPHANE
QUINTILIANO DE SOUZA ANGELIM (OAB 3611/AC) - Processo 0029457-
90.2011.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de
Tortura - ACUSADO: Eduardo Lima Nogueira - Marcelo Lopes da Silva  -
Ante o exposto, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
julgo improcedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, e, por
consequência, ABSOLVO os réus Eduardo Lima Nogueira e Marcelo Lopes
da Silva das imputações a eles atribuídas. Isto posto, determino a adoção
das providências necessárias ao cumprimento desta decisão, cessando-
se, imediatamente, toda e qualquer determinação provisória que, em razão
deste processo, tenha sido ao acusado imposto. Exclua-se o nome dos
acusados do cadastro geral do criminoso, do Instituto de Identificação
Criminal da Secretaria de Segurança Pública. Havendo, bens apreendidos,
objetos do crime, decreto o perdimento em favor da união. Decorrido o
prazo recursal arquive-se e dê-se baixa. Publique-se, registre-se, intime-
se e cumpra-se. Rio Branco-(AC), 28 de agosto de 2013.

mailto:vacri3rb@tjac.jus.br
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JUIZ(A) DE DIREITO ELCIO SABO MENDES JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ERINELDA LINS DA COSTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0261/2013

ADV: ELIAS ANTUNES AGUIAR (OAB 1261/AC), ANTONIO ARAUJO DA
SILVA (OAB 1260/AC) - Processo 0005618-65.2013.8.01.0001 -
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins - ACUSADO: Gilsiomar da Silva Melo - Marcelo Sousa de Oliveira  -
(...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente
a denúncia para CONDENAR os acusados Gilsiomar da Silva Melo e
Marcelo Souza de Oliveira, nas sanções dos artigos 33, caput, núcleos
guardar e/ou ter em depósito, e 35, da Lei n. 11.343/2006.Dosimetria para
o acusado Gilsiomar da Silva Melo no que tange ao art. 33, caput, da Lei
11.343/06:Primeira Fase: Acerca da culpabilidade, tem-se, que nesta etapa,
deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente,
não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se
em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. (...) Os
motivos do crime estão relacionados aos fatores que levaram o agente a
praticar o delito. Podem ser dignos ou desprezíveis. Entendo que no caso
dos autos ficou patente que os motivos que levaram o acusado  guardar
e/ou ter em depósito a droga era o lucro fácil, às custas do vício alheio,
fato este de grande valia para exacerbação da pena. Sobre as
circunstâncias do crime, deve-se analisar as circunstâncias que circundam
o exercício criminoso em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião,
etc.. In casu, a quantidade, qual seja 15 (quinze)"porções" de cocaína,
pesando 112,53g (cento e doze gramas e cinquenta e três centigramas),
conforme Laudo de Exame  Toxicológico (fls. 50/51 e 108/109), e a
qualidade da substância apreendida justificam uma majoração da pena-
base (...) No que diz respeito às consequências do crime, os efeitos da
conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são de natureza
grave, pois a conduta do acusado visou colocar em circulação, para
consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com
certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime
em apreço, o que justifica um agravamento da pena neste instante. Diante
desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06(seis)meses de
reclusão. Segunda Fase: Atenuo a pena em 06 (seis) meses, ante a
confissão parcial. Inexistem agravantes a serem consideradas. Terceira
Fase: Deixo de aplicar o redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n.
11.343/2006, pelo fato do denunciado ter sido condenado, também, pelo
crime de associação para tráfico de drogas, restando evidenciada a
dedicação à atividade criminosa. (...) Torno a pena concreta e definitiva
no patamar de 05(cinco) anos de reclusão.  Aplico, ainda, a pena de
multa, consistindo em 500(quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. O regime
de cumprimento da pena será o inicialmente Fechado. DOSIMETRIA para
o crime previsto no art. 35, do mesmo Diploma Legal: Primeira Fase:Acerca
da culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou
maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas
condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação
em que o fato delituoso ocorreu. (...) Após um estudo detalhado dos
autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação
acentuado. Pois bem. Após um aguçado estudo dos autos, entendo que
não há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos,
por parte do acusado, como inadequada. A personalidade do agente não
pode ser aferida pelo profissional do Direito. Cada indivíduo possui
predicados próprios de sua personalidade, e o Magistrado, a meu ver,

VARA DE DELITOS DE DROGAS E
ACIDENTES DE TRÂNSITO

Barros de SouzaDiretora de SecretariaLouise Kristina Lopes de Oliveira
Santana Juíza de Direito Substituta

ADV: ROBERTA DE PAULA CAMINHA (OAB 2592/AC) - Processo 0004956-
04.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
- VÍTIMA: Flávio Lofêgo Encarnação  - ACUSADA: Thais da Silva Menezes
- EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (Prazo: 15 dias) ACUSADATHAIS DA
SILVA MENEZES, brasileira, natural de Porto Velho-RO, solteira, doméstica,
com 22 anos de idade, nascido em 31/08/1991, RG 11248696-SSP/AC,
filho de Adelmo Bispo Menezes e Marluce Andrade da Silva, residente na
Rua da Sanacre, s/nº, apartamento, nº 01, bairro Santa Inês (na rua
detrás da Rua que passa pela frente da Igreja Quadrangular), e/ou na
Rua 3 de Maio, nº 66, bairro Santa Inês, nesta cidade. FINALIDADEPelo
presente edital, fica citada a acusada acima, que se acha em lugar incerto
e não sabido, para ciência da ação penal e intimada para responder à
acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia,
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no
Cartório do Juízo. ADVERTÊNCIA Se a acusada, citada por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).
SEDE DO JUÍZO Fórum Criminal - Av. Getúlio Vargas, 1213, 2º pavimento,
Bosque - CEP 69900-466, Fone: 3211-5466, Rio Branco-AC - E-mail:
vacri3rb@tjac.jus.br. Rio Branco-AC, 28 de agosto de 2013. Diane Cristina
Barros de SouzaDiretora de SecretariaLouise Kristina Lopes de Oliveira
Santana Juíza de Direito Substituta

ADV:  ELISIO MANOEL PINHEIRO MANSOUR FILHO (OAB 2294/AC) -
Processo 0015455-39.2010.8.01.0070 (070.10.015455-7) - Ação Penal -
Procedimento Sumário - Execução Penal - VÍTIMA: O Estado  - ACUSADO:
José Rafael da Silva de Souza  - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias) ACUSADOJOSÉ RAFAEL DA SILVA DE SOUZA, brasileiro,
natural de Boca do Acre-AM, solteiro, mecânico, RG 1822673-6 SSP/AM,
filho de Joaquim Francisco Barreto de Souza e Rita de Cassia da Silva,
residente na Rua Melão, nº 187, bairro Morada do Sol, e/ou Av. Nações
Unidas, nº 68 ou 369, bairro Bosque, e/ou Rua Riachuelo, nº 367, bairro
Bosque, nesta cidade. FINALIDADEPelo presente edital, fica citado o
acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência
da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por
meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do transcurso do
prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva
decisão, que se encontram à disposição no Cartório do Juízo.
ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366). SEDE DO JUÍZO Fórum
Criminal - Av. Getúlio Vargas, 1213, 2º pavimento, Bosque - CEP 69900-
466, Fone: 3211-5466, Rio Branco-AC - E-mail: vacri3rb@tjac.jus.br. Rio
Branco-AC, 28 de agosto de 2013. Diane Cristina Barros de SouzaDiretora
de SecretariaLouise Kristina Lopes de Oliveira Santana Juíza de Direito
Substituta

ADV: ROBERTA DE PAULA CAMINHA (OAB 2592/AC) - Processo 0016537-
37.2012.8.01.0070 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - VÍTIMA:
Tiago Mesquita Sousa  - ACUSADO: José Tiago Ferraz do Nascimento  -
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (Prazo: 15 dias) ACUSADOJOSÉ TIAGO
FERRAZ DO NASCIMENTO, brasileiro, natural de Tarauacá-AC, solteiro,
Autônomo, com 20 anos de idade, nascido em 20/07/1993, RG 1191915-
9-SSP/AC, filho de Francisco Julião do Nascimento e Ângela Maria da
Silva Ferraz, residente na Rua Manoel Lourenço, 591, (próximo a uma
padaria), bairro Sobral, nesta cidade. FINALIDADEPelo presente edital,
fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido,
para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por
escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do
transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e
respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório do Juízo.
ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366). SEDE DO JUÍZO Fórum
Criminal - Av. Getúlio Vargas, 1213, 2º pavimento, Bosque - CEP 69900-
466, Fone: 3211-5466, Rio Branco-AC - E-mail: vacri3rb@tjac.jus.br. Rio
Branco-AC, 28 de agosto de 2013. Diane Cristina Barros de SouzaDiretora
de SecretariaLouise Kristina Lopes de Oliveira Santana Juíza de Direito
Substituta

ADV:  ELISIO MANOEL PINHEIRO MANSOUR FILHO (OAB 2294/AC) -
Processo 0022685-98.2011.8.01.0070 - Ação Penal - Procedimento
Sumário - Ameaça - VÍTIMA: João Mariano e Silva Neto  - ACUSADO:
Jader Ferreira Cantauário (Padeiro)  - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias) ACUSADOJADER FERREIRA CANTAUÁRIO, vulgo

"Padeiro", brasileiro, naturall de Brasiléia/AC, solteiro, com 29 anos de
idade, nascido dia 03/07/1984, RG n.° 414315 SSP/AC, filho de Cosmo de
Araújo Cantuário e Maria Raimunda Lopes Ferreira, residente no Conjunto
Tucumã I, Av. Noroeste, nº 344, bairro Distrito Industrial, nesta cidade.
FINALIDADEPelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado
para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo
conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, que se encontram
à disposição no Cartório do Juízo. ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado
por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e,
se  for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art.
312 (CPP, art. 366). SEDE DO JUÍZO Fórum Criminal - Av. Getúlio Vargas,
1213, 2º pavimento, Bosque - CEP 69900-466, Fone: 3211-5466, Rio
Branco-AC - E-mail: vacri3rb@tjac.jus.br. Rio Branco-AC, 28 de agosto
de 2013. Diane Cristina Barros de SouzaDiretora de SecretariaLouise
Kristina Lopes de Oliveira Santana Juíza de Direito Substituta
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não dispõe de conhecimento suficiente para embasar um estudo a respeito
da matéria. Daí afirmar que tal análise deve ser elaborada por Psicólogo
ou por outro profissional habilitado. (...) Pelas razões expostas, abro mão
de pronunciar qualquer  abordagem em deferência da personalidade do
acusado, tendo em vista que a matéria foge da alçada deste Julgador. Os
motivos do crime estão relacionados aos fatores que levaram o agente a
praticar o delito. Podem ser dignos ou desprezíveis. Entendo que no caso
dos autos ficou patente que os motivos que levaram o acusado a associar-
se para praticar o tráfico de droga era o lucro fácil, às custas do vício
alheio, fato este de grande valia para exacerbação da pena. Sobre as
circunstâncias do crime, deve-se analisar as circunstâncias que circundam
o exercício criminoso em debate, tais como: lugar, maneira de agir, ocasião,
etc.. In casu, a quantidade de substância entorpecente apreendida, qual
seja 15 (quinze)"porções" de cocaína, pesando 112,53g (cento e doze
gramas e cinquenta e três centigramas), conforme Laudo de Exame
Toxicológico (fls. 50/51 e 108/109), justifica uma majoração da pena-
base. No que diz respeito às consequências do crime, os efeitos da
conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são de natureza
grave, pois a conduta do acusado visou colocar em circulação, para
consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com
certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime
em apreço, o que justifica um agravamento da pena neste instante. Diante
desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) anos, 04(quatro) meses e
06(seis) dias de reclusão. Segunda Fase: Inexistem atenuantes e
agravantes a serem consideradas. Terceira Fase: Inexistem causas de
aumento e diminuição de pena a serem ponderadas. Torno a pena concreta
e definitiva em 03 (três) anos, 04(quatro) meses e 06(seis) dias de reclusão.
Aplico, ainda, a pena de multa, consistindo em 724(setecentos e vinte e
quatro) dias-multa no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena
será o Inicialmente Fechado. Em atenção ao que prescreve o art. 69 do
Código Penal, condeno o acusado Gilsiomar da Silva Melo à pena total de
08(oito)anos, 04(quatro)meses e 06(seis)dias de rec lusão,
cumulativamente com a pena de multa na ordem de 1224(um mil, duzentos
e vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal. A pena deverá ser cumprida
no regime Inicialmente Fechado. Anote-se, por oportuno, que a Lei 12.736/
2012, que deu nova redação ao art. 387 do Código de Processo Penal,
determina ao Juiz que proferiu a sentença condenatória considerar o
tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado e realizar a detração
penal. (...) Nesse contexto, impõe-se observar que o acusado Gilsiomar
da Silva Melo está preso desde o dia 23 de maio de 2013 na Unidade de
Recuperação Social Dr. Francisco de Oliveira Conde - Rio Branco/AC,
estando preso por estes fatos há 92 (noventa e dois) dias. (...) Ressalte-
se que o parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei 8072/90, prevê que a progressão
de regime, no caso dos condenados pelo crime de tráfico de drogas,
ocorrerá após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. O réu Gilsiomar da
Silva Melo é primário, conforme certidão (fls. 153/154). Foi condenado a
pena de 08(oito) anos, 04(quatro) meses e 06(seis)dias de reclusão, e
encontra-se acautelado por estes fatos há 92(noventa e dois) dias. Para
que ocorra a detração, justificando a progressão para regime menos
gravoso, é necessário que o tempo de prisão provisória coincida com o
lapso temporal que autoriza a progressão(2/5 da pena imposta na
sentença). Assim, o regime inicialmente fechado deve ser mantido, visto
que o acusado Gilsiomar da Silva Melo, ainda não cumpriu 2/5(dois quintos)
da reprimenda imposta na sentença. DOSIMETRIA para Marcelo Souza de
Oliveira no que tange ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06: Primeira Fase:
Acerca da culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o
menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de
suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a
situação em que o fato delituoso ocorreu. (...) Os motivos do crime estão
relacionados aos fatores que levaram o agente a praticar o delito. Podem
ser dignos ou desprezíveis. Entendo que no caso dos autos ficou patente
que os motivos que levaram o acusado guardar e/ou ter em depósito a
droga era o lucro fácil, às custas do vício alheio, fato este de grande valia
para exacerbação da pena. Sobre as circunstâncias do crime, deve-se
analisar as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate,
tais como: lugar, maneira de agir, ocasião, etc.. In casu, a quantidade da
substância entorpecente apreendida, qual seja 15 (quinze)"porções" de
cocaína, pesando 112,53g (cento e doze gramas e cinquenta e três
centigramas), conforme Laudo de Exame Toxicológico (fls. 50/51 e 108/
109), justifica uma majoração da pena-base. No que diz respeito às
consequências do crime, os efeitos da conduta do agente, para a vítima
ou para a coletividade, são de natureza grave, pois a conduta da acusado
visou colocar em circulação, para consumo, grande quantidade de
substância entorpecente, a qual, com certeza, tornar-se-ia causa de
malefícios irreversíveis para a sociedade. O comportamento da vítima em
nada influenciou para a prática do crime em apreço, o que justifica um
agravamento da pena neste instante. Diante desses fatos, FIXO a pena-
base em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão. Segunda Fase:
Inexistem atenuantes a serem consideradas. Frise-se que existe
circunstância agravante da reincidência, bem como causa de diminuição

de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, a serem ponderadas,
esta última na terceira fase da dosimetria. Observe-se que a reincidência
impede a aplicação da causa de diminuição supra citada. Assim, para
evitar bis in idem, deixo de agravar a pena, neste momento. Terceira
Fase: Deixo de aplicar o redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n.
11.343/2006, pelo fato do réu ser reincidente(fls. 151/152) e ter sido
condenado, também, pelo crime de associação para tráfico de drogas
restando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (...) Torno a
pena concreta e definitiva no patamar de 05(cinco) anos e 06(seis) meses
de reclusão. Aplico, ainda, a pena de multa, consistindo em 550(quinhentos
e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal. O regime de cumprimento da
pena será o inicialmente Fechado. DOSIMETRIA para o crime previsto no
art. 35, do mesmo Diploma Legal: Primeira Fase: Acerca da culpabilidade,
tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de
reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais,
mas também levando-se em consideração a situação em que o fato
delituoso ocorreu. (...) Pois bem. Após um aguçado estudo dos autos,
entendo que há elementos capazes de taxar a conduta social do acusado
como inadequada. A personalidade do agente não pode ser aferida pelo
profissional do Direito. Cada indivíduo possui predicados próprios de sua
personalidade, e o Magistrado, a meu ver, não dispõe de conhecimento
suficiente para embasar um estudo a respeito da matéria. (...) Pelas
razões expostas, abro mão de pronunciar qualquer abordagem em
deferência da personalidade do acusado, tendo em vista que a matéria
foge da alçada deste Julgador. Os motivos do crime estão relacionados
aos fatores que levaram o agente a praticar o delito. Podem ser dignos ou
desprezíveis. Entendo que no caso dos autos ficou patente que os motivos
que levaram o acusado a associar-se para praticar o tráfico de drogas
era o lucro fácil, às custas do vício alheio, fato este de grande valia para
exacerbação da pena. Sobre as circunstâncias do crime, deve-se analisar
as circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais
como: lugar, maneira de agir, ocasião, etc.. In casu, a quantidade de droga
apreendida, qual seja 15 (quinze)"porções" de cocaína, pesando 112,53g
(cento e doze gramas e cinquenta e três centigramas), conforme Laudo
de Exame  Toxicológico (fls. 50/51 e 108/109), justifica uma majoração da
pena-base. No que diz respeito às consequências do crime, os efeitos da
conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são de natureza
grave, pois a conduta do acusado visou colocar em circulação, para
consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com
certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime
em apreço, o que justifica um agravamento da pena neste instante. Diante
desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) anos, 04(quatro)meses e
06(seis) dias de reclusão. Segunda Fase: Inexistem atenuantes a serem
consideradas. Agravo a pena em 05(cinco)meses e 24(vinte e quatro)
dias, em razão da reincidência, com  destaque para a certidão de fls. 151/
152. Terceira Fase: Inexistem causas de aumento e diminuição de pena a
serem ponderadas. Torno a pena concreta e definitiva no patamar de
3(três) anos e 10(dez) meses de reclusão. Aplico, ainda, a pena de multa,
consistindo em 760(setecentos e sessenta) dias-multa no mínimo legal. O
regime de cumprimento da pena será o inicialmente Fechado. O regime de
cumprimento da pena será o Inicialmente Fechado. Em atenção ao que
prescreve o art. 69 do Código Penal, condeno o acusado Marcelo Souza
de Oliveira à pena total de 09(nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão,
cumulativamente  com a pena de multa na ordem de 1310(um mil trezentos
e dez) dias-multa, no mínimo legal.  O regime de cumprimento da pena
será o Inicialmente Fechado. Anote-se, por oportuno, que a Lei 12.736/
2012, que deu nova redação ao art. 387 do Código de Processo Penal,
determina ao Juiz que proferiu a sentença condenatória considerar o
tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado e realizar a detração
penal. (...) Nesse contexto, impõe-se observar que o acusado  Marcelo
Souza de Oliveira está detido preventivamente desde o dia 23 de maio de
2013, na Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco de Oliveira Conde
- Rio Branco/AC, estando preso por estes fatos há 92(noventa e dois)
dias. O art. 2º da Lei 8.072/90(...) Ressalte-se que o parágrafo 2º, do
artigo 2º, da Lei 8072/90, prevê que a progressão de regime, no caso dos
condenados pelo crime de tráfico de drogas, ocorrerá após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente. O réu Marcelo Souza de Oliveira é reincidente,
conforme certidão (fls. 151/152). Foi condenado a pena de 09(nove)
anos e 04(quatro) meses de reclusão, e encontra-se acautelado por
estes fatos há 92(noventa e dois) dias. Para que ocorra a detração,
justificando a progressão para regime menos gravoso, é necessário que
o tempo de prisão provisória coincida com o lapso temporal que autoriza
a progressão(3/5 da pena imposta na sentença). Assim, o regime
inicialmente fechado deve ser mantido, visto que o acusado Marcelo
Souza de Oliveira, ainda não cumpriu 3/5(três quintos) da reprimenda
imposta na sentença. Os acusados Gilsiomar da Silva Melo e Marcelo
Souza de Oliveira tiveram a prisão flagrancial convertida em preventiva,
tendo permanecido presos durante toda a instrução criminal, restando
convalidados os motivos que justificavam a prisão ante tempus com a
prolação da sentença condenatória. (...) Assim, visando assegurar a
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ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, mantenho a custódia
cautelar de Gilsiomar da Silva Melo e Marcelo Souza de Oliveira, justificando,
ainda, a manutenção da segregação, ante a  quantidade de substância
entorpecente apreendida, qual seja 15 (quinze)"porções" de cocaína,
pesando 112,53g (cento e doze gramas e cinquenta e três centigramas),
conforme Laudo de Exame  Toxicológico (fls. 50/51 e 108/109), e o fundado
receio da reiteração criminosa. Nego-lhes o direito de apelar em liberdade.
Determino a incineração da substância entorpecente apreendida. Confisco
em favor da União os bens e valores apreendidos (fls. 33/34 e 91/92).
Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus Gilsiomar da
Silva Melo e Marcelo Souza de Oliveira no rol dos culpados. Oficie-se ao
TRE de Rio Branco, para os fins do Art. 15, inciso III, da Constituição
Federal. Custas na forma da lei. P.R.I.C.

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZADOS ESPECIAIS

JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN DEISE BRAGA PAIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA BARROS DE ARAÚJO CORDEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0283/2013

ADV: GUILHERME VILELA DE PAULA (OAB 3697/AC), ANDRESSA MELO
DE SIQUEIRA (OAB 3323/AC) - Processo 0000273-08.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica
- RECLAMANTE: Edilson Medeiros de Almeida e outro - RECLAMADO:
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Dá a parte recorrida
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS

JUIZ(A) DE DIREITO MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALESSANDRA A. LEANDRO DE ÁVILA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0062/2013

ADV: HEITOR ANDRADE MACEDO (OAB 399/AC) - Processo 0001048-
41.2010.8.01.0001 (001.10.001048-3) - Execução da Pena - Pena Privativa
de Liberdade - AUTORA: Justiça Pública  - ACUSADO: Marison Queiroz
da Silva  - Nesta data, faço estes autos com vista a(o) Advogado Dr.
Heitor Macêdo Andrade, para se manifestar a respeito da homolagação
do RAP

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2013

ADV: CASSIO DE HOLANDA TAVARES (OAB 198943/SP) - Processo
0018838-54.2012.8.01.0070 - Execução da Pena - Ameaça - RÉU: Sandro
da Silva Rodrigues  - Outrossim, antes de tomada de qualquer outra
providência, determino a intimação do reeducando, via edital, no prazo de
20 dias, para comparecer em cartório e iniciar o cumprimento

JUIZ(A) DE DIREITO LUANA CLÁUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ENNIA LUIZA TOMAZ VIEDES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0193/2013

ADV: PATRICH LEITE DE CARVALHO (OAB 3259/AC) - Processo 0000972-
62.2011.8.01.0007 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade -
AUTOR: Ministério Públcio/Promotoria de Justiça de Xapuri  - ACUSADO:
Afonso de Souza Uchoa  - Homologação do RAP

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0194/2013

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - Processo 0009297-
10.2012.8.01.0001 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade -
AUTOR: Justiça Pública  - DENUNCIADO: Alexsandro Souza da Silva  -
Homologação do RAP

recurso interposto (Lei nº 9.099/95, art. 42 § 2º).

ADV: ANA CAROLINA DE ARAUJO RUSSO RODRIGUES (OAB 3526/AC),
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600A/AC), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP) - Processo 0002171-
56.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Anciclaúdio Rios Gouveia  - RECLAMADO: Banco
Cruzeiro do Sul S.A  - Final da decisão leiga de pág. 38: "ISSO POSTO,
com fundamento na Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por Anciclaúdio Rios Gouveia em face da reclamada Banco
Cruzeiro do Sul S.A. Por fim, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC,
declaro resolvido o processo com análise e decisão do mérito. Sem custas
e honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza
Togada. Após, publique-se, intimem-se e arquive-se." Sentença de pág.
39: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
38). P.R.I.A."

ADV: VALDOMIRO DA SILVA MAGALHAES (OAB 1780/AC), ELLEN
CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB 131600/SP) - Processo 0002884-
31.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: Alexsandro da Silva Oliveira  -
RECLAMADO: CCE INFOMÁTICA - Digibras Indústria do Brasil S/A  - Final
da decisão leiga de págs. 34/35: "POSTO ISSO, com fundamento nos
artigos 2º, 5º, 6º e 20, da Lei nº 9.099/95, bem como arts. 475 e 884 do
Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o
reclamado CCE INFORMARTICA  DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A a
restituir ao reclamante de forma simples a quantia de R$ 968,26 (-), a título
de dano material, que deverá ser corrigido a partir da data em que a
autora efetuou o pagamento (23/09/2011), e acrescidos de juros de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação. Além disso, condeno a
reclamada acima citada a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 (-),
a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir
desta data, consoante Súmula nº 362 do STJ, e acrescidos de juros de
1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. A execução deverá se
processar na forma do art. 475-J do CPC. Julgo resolvido o processo com
apreciação do mérito, (art. 269, I, do CPC). Sem custas nem honorários
advocatícios (Arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). P. R. I. C. Não havendo
pedido de execução em trinta dias após o trânsito em julgado, arquivem-
se." Sentença de pág. 36: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE,
a decisão leiga (pág. 34/35). P.R.I.A."

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC) - Processo 0003062-
77.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Diego Pablo Paz Gomes  -  RECLAMADO: Banco
Cruzeiro do Sul  - Final da decisão leiga de págs. 43/44: "Ante o exposto,
com fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo parcialmente
procedente a pretensão inicial deduzida e, assim, condeno o reclamado
Banco Cruzeiro do Sul, na obrigação de pagar ao autor Diego Pablo Paz
Gomes, a importância de R$ 1.500,00 (-) a título de danos morais, devendo
tal valor ser corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido
de juros legais a partir do ajuizamento da ação, ante a impossibilidade de
se precisar a data do evento danoso. Por outra, determino que o banco
reclamado proceda o envio, a reclamante, do Contrato de emprestimo,
saldo devedor, extrato financeiro e boleto de quitação, em um prazo de 15
dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (-). Após 15
(quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente ato decisório,
em não havendo o cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá
incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o art. 475  J do
CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o Banco Cruzeiro
do Sul S/A acerca da obrigação de fazer determinada.  Sem custas e
honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza
Togada. Após, publique-se, intimem-se e arquive-se." Sentença de pág.
45: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
43/44). P.R.I.A."

ADV: HENRY MARCEL VALERO LUCIN (OAB 1973/AC), THAIZE CRISTINA
FAGUNDES DA SILVA (OAB 138162/MG), ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB
3911/AC) - Processo 0004126-25.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Telefonia - RECLAMANTE: Henry Marcel Valero
Lucin  - RECLAMADO: CLARO S/A  - ADVOGADO: Henry Marcel Valero
Lucin  - Final da decisão leiga de págs. 75/76: "Razão disso, com
fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º da Lei Federal n. 9.099/95 (LJE), sob os
auspicios do que considero justo e equânime, no caso observadas as
regras de experiência comum e técnica e, especialmente, ponderados os
fatos alegados na inicial (fls. 01-10), e os elementos de prova apresentados
e colhidos, confirmo os efeitos da liminar de fls. 15 e Julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por Henry Marcel Valero Lucin e condeno a empresa
ré CLARO S/A segundo o meu livre e prudente arbítrio, a pagar a
importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por
danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste
ato decisório e acrescidos dos juros legais da citação. Julgo improcedente
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o pedido contraposto, uma vez que difere do exposto na exordial, bem
como extingo o feito com fundamento  no art. 269, inciso I do Código de
Processo Civil. Submeto a apreciação da Juíza Togada." Sentença de
pág. 77: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga
(pág. 75/76). P.R.I.A." REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ADV: CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), FLAVIO NEVES
ROSSET (OAB 3679/AC), LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/
PR) - Processo 0005118-83.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Cristina Pereira Pires de
Carvalho   - RECLAMADO: Banco do Brasil S/A  - Sentença de pág. 77:
"Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. 76).
P.R.I.A."

ADV: ANA CAROLINY SILVA AFONSO CABRAL (OAB 2613/AC) - Processo
0005198-81.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Lidia Maria M. Diogenes  -
RECLAMADO: Banco do Brasil S.A  - Manifeste-se a parte autora, no
prazo de cinco dias, sobre o seu interesse na execução do julgado, sob
pena de arquivamento do feito.

ADV: NINA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA (OAB 3227/AC) - Processo
0005362-12.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Maria Valdeize de Lima
Monteiro  - RECLAMADO:  Editora Globo S/A  - Final da decisão leiga de
págs. 62/63: "Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
hei por bem  RESOLVER PROCEDENTE os pedidos formulados pelo
Reclamante Maria Valdeize de Lima Monteiro, para o fim de condenar, a
Reclamada Editora Globo S.A ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais) a título de danos morais corrigidos desde a data da
publicação desta decisão  e juros de mora a partir da citação.  Condeno
ainda, a restituir o valor de R$ 1.156,00(-), debitado indevidamente no
cartão de crédito da Reclamante, uma vez que não há prova nos autos,
do estorno que diz ter efetuado. Desta forma, extinguindo o processo,
com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ainda, conforme enunciados 97 e 105 do Fórum
Nacional dos Juizados Especiais  FONAJE deverá ser observado o disposto
no art. 475-J do Código de Processo Civil, com a incidência de multa no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação,
caso o devedor não efetue o pagamento no prazo de quinze dias. Deixo
de condenar a vencida em custas e honorários de advogado, tendo em
vista disposição expressa no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. É a decisão,
para os fins do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Submeto à apreciação da
MM. Juíza Togada. P.R.I.A." Sentença de pág. 64: "Homologo, com
fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. 62/63.). P.R.I.A."

ADV: RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), RODRIGO DE
ARAÚJO LIMA (OAB 3461/AC) - Processo 0005629-81.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito -
RECLAMANTE: Eliezer Calixto Lopes  - RECLAMADO: Patricio da Silva
Lima - Auto Viação Floresta Cidade RB Ltda  - Sentença de pág. 71/72:
"RAZÃO DISSO, nos termos da fundamentação supra, julgo procedente
o pedido inicial e, assim, condeno solidariamente Patricio da Silva Lima e
Auto Viação Floresta Cidade de Rio Branco Ltda na obrigação de pagar a
Eliezer Calixto Lopes a importância de R$ 2.222,01, por dano material, em
decorrência do acidente de trânsito ocasionado entre os veículos das
partes demandantes, devendo tal importância ser corrigida monetariamente
do ajuizamento da ação e acrescida de juros legais da citação. Ressalte-
se, em não havendo o pagamento integral da obrigação de de pagar no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado do presente
ato decisório, haverá incidência do percentual de 10% sobre o montante,
conforme previsto no art. 475-J do CPC. P.R.I.A."

ADV: MARCIO JUNIOR DOS SANTOS FRANCA - Processo 0005652-
27.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento
de Energia Elétrica - RECLAMANTE: José Venicio M Pinheiro  - RECLAMADO:
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Sentença de pág.
78: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
76/77.). P.R.I.A."

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600A/AC), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), LANA CARLI DA SILVA
LIMA (OAB 3730/AC) - Processo 0007027-63.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE:
Marilene Salamon Carvalho  - RECLAMADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A  -
Final da decisão leiga de págs. 67/68: "Ante o exposto, com fundamento
nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo parcialmente procedente a
pretensão inicial deduzida e, assim, condeno o reclamado Banco Cruzeiro
do Sul S/A, na obrigação de pagar ao autor Marilene Salamon Carvalho, a
importância de R$ 1.500,00 (-) a título de danos morais, devendo tal valor
ser corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de
juros legais a partir do ajuizamento da ação, ante a impossibilidade de se

precisar a data do evento danoso. Por outra, determino que o banco
reclamado proceda o envio, a reclamante, do Contrato de emprestimo,
saldo devedor, extrato financeiro e boleto de quitação, em um prazo de 15
dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (-). Após 15
(quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente ato decisório,
em  não havendo o cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá
incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o art. 475  J do
CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o Banco Cruzeiro
do Sul S/A acerca da obrigação de fazer determinada.  Sem custas e
honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza
Togada. Após, publique-se, intimem-se e arquive-se." Sentença de pág.
69: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
67/68). P.R.I.A."

ADV: AILTON MACIEL DA COSTA (OAB 3158/AC), LEONARDO VIDAL
CALID (OAB 3295/AC), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/
AC), LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/PR) - Processo
0007215-56.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Idelcimar de Holanda
Conceição  - RECLAMADO: Editora Abril S/A - Banco do Brasil - Ag. 4266-
8  - Sentença de pág. 70: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE,
a decisão leiga (pág. .68/69). P.R.I.A."

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600A/AC), ADRIANA SANTOS DA
SILVA (OAB 2902/AC) - Processo 0007233-77.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE:
Kledson Barbosa Magalhães  - RECLAMADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A
- Final da decisão leiga de págs 38/39: "Ante o exposto, com fundamento
nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo parcialmente procedente a
pretensão inicial deduzida e, assim, condeno o reclamado Banco Cruzeiro
do Sul S/A, na obrigação de pagar ao autor Kledson Barbosa Magalhães,
a importância de R$ 1.500,00 (-) a título de danos morais, devendo tal
valor ser corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido
de juros legais a partir do ajuizamento da ação, ante a impossibilidade de
se precisar a data do evento danoso. Por outra, determino que o banco
reclamado proceda o envio, a reclamante, do Contrato de emprestimo,
saldo devedor, extrato financeiro e boleto de quitação, em um prazo de 15
dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (-). Após 15
(quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente ato decisório,
em não havendo o cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá
incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o art. 475  J do
CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o Banco Cruzeiro
do Sul S/A acerca da obrigação de fazer determinada. Sem custas e
honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza
Togada.  Após, publique-se, intimem-se e arquive-se." Sentença de pág.
40: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
38/39.). P.R.I.A."

ADV: LANA CARLI DA SILVA LIMA (OAB 3730/AC), NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES (OAB 128341/SP) - Processo 0007272-74.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE:
Otavio Nonato de Andrade  - RECLAMADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A  -
Final da decisão leiga de págs. 46/47: "Ante o exposto, com fundamento
nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo parcialmente procedente a
pretensão inicial deduzida e, assim, condeno o reclamado Banco Cruzeiro
do Sul S/A, na obrigação de pagar ao autor Otavio Nonato de Andrade, a
importância de R$ 1.500,00 (-) a título de danos morais, devendo tal valor
ser corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de
juros legais a partir do ajuizamento da ação, ante a impossibilidade de se
precisar a data do evento danoso. Por outra, determino que o banco
reclamado proceda o envio, a reclamante, do Contrato de emprestimo, em
um prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00
(-). Após 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente
ato decisório, em não havendo o cumprimento integral da obrigação de
pagar, haverá incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o
art. 475  J do CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o
Banco Cruzeiro do Sul S/A acerca da  obrigação de fazer determinada.
Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à
apreciação da Juíza Togada. Após, publique-se, intimem-se e arquive-
se." Sentença de pág. 48: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE,
a decisão leiga (pág. 46/47). P.R.I.A."

ADV: MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), FRANCISCO
CANINDE PEGADO DO NASCIMENTO (OAB 2172/AC), FRANCIANE
NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC), FLORIANO EDMUNDO POERSCH
(OAB 654/AC) - Processo 0007341-09.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE:
Araci Rodrigues da Cunha  - RECLAMADO: Losango  - Sentença de pág.
108: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág.
107.). P.R.I.A."
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ADV: SILVIO FERREIRA LIMA (OAB 2435/AC) - Processo 0007980-
95.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: Taneo Bader Darub  - RECLAMADO: BV
Leasing Arrendamento Mercantil S/A  - Manifeste-se a parte autora, no
prazo de cinco dias, sobre o seu interesse na execução do julgado, sob
pena de arquivamento do feito.

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), GABRIELA FREITAS
RUZAFA (OAB 3536/AC) - Processo 0008596-02.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Mauro Carvalho de Mesquita  - RECLAMADO: Banco
Cruzeiro do Sul S/A  - Final da decisão leiga de págs. 44/45: "Ante o
exposto, com fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo
parcialmente procedente a pretensão inicial deduzida e, assim, condeno
o reclamado Banco Cruzeiro do Sul S/A, na obrigação de pagar ao autor
Mauro Carvalho de Mesquita, a importância de R$ 1.500,00 (-) a título de
danos morais, devendo tal valor ser corrigido monetariamente a partir
desta sentença e acrescido de juros legais a partir do ajuizamento da
ação, ante a impossibilidade de se precisar a data do evento danoso. Por
outra, determino que o banco reclamado proceda o envio, a reclamante,
do Contrato de emprestimo, saldo devedor, extrato financeiro e boleto de
quitação, em um prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor
de R$ 150,00 (-). Após 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado
do presente ato decisório, em não havendo o cumprimento integral da
obrigação de pagar, haverá incidência de multa no importe de 10%
conforme dispoe o art. 475  J do CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-
se pessoalmente o Banco Cruzeiro do Sul S/A acerca da obrigação de
fazer determinada. Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Submeto à apreciação da Juíza Togada.  Após, publique-se, intimem-se e
arquive-se." Sentença de pág. 46: "Homologo, com fundamento no art. 40
da LJE, a decisão leiga (pág. 44/45.). P.R.I.A."

ADV: FAIMA JINKINS GOMES (OAB 3021/AC) - Processo 0010196-
58.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de
Contratos - RECLAMANTE: Francisco Jocimar de Souza Oliveira  -
RECLAMADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - Final da decisão leiga de pág.
54: "Ante o exposto, com fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE,
resolvo parcialmente procedente a pretensão inicial deduzida e, assim,
condeno o reclamado Banco Cruzeiro do Sul S/A, na obrigação de pagar
ao autor Francisco Jocimar de Souza Oliveira, a importância de R$ 1.500,00
(-) a título de danos morais, devendo tal valor ser corrigido monetariamente
a partir desta sentença e acrescido de juros legais a partir do ajuizamento
da ação, ante a impossibilidade de se precisar a data do evento danoso.
Por outra, determino que o banco reclamado proceda o envio, a reclamante,
do Contrato de emprestimo, saldo devedor, extrato de debito em um prazo
de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (-). Após
15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente ato decisório,
em não havendo o  cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá
incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o art. 475  J do CPC
e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o Banco Cruzeiro do
Sul S/A acerca da obrigação de fazer determinada.  Sem custas e honorários
(art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza Togada. Após,
publique-se, intimem-se e arquive-se." Sentença de pág. 55: "Homologo,
com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. 54). P.R.I.A."

ADV: ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS (OAB 3633/AC),
CRISTOPHER CAPPER MARIANO DE ALMEIDA (OAB 3604/AC),
ANDRESSON DA SILVA BOMFIM - Processo 0010858-22.2013.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Romulo Mascarenhas Romano  - RECLAMADO: Mercantil
Kero Kero  - Decisão de pág. 38: "Homologo a decisão leiga de pág. 37.
Expeça-se carta precatória com a finalidade de intimação da testemunha
arrolada. Int." Intimação para audiência de Instrução e Julgamento Data:
16/09/2013 Hora 08:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), KATIUSCIA DOS
SANTOS GUIMARÃES (OAB 3441/AC) - Processo 0012930-
79.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - RECLAMANTE: Maria das Graças dos Santos da Silva -
Damião Teixeira Passoa  - RECLAMADO: Banco Bradesco S/A  - Sentença
de pág. 131: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão
leiga (pág. 129/130.). P.R.I.A."

ADV: CARLA DA PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP), FAIMA JINKINS
GOMES (OAB 3021/AC) - Processo 0013194-96.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE:
Rose Mary Macêdo Galo  - RECLAMADO: Banco Cruzeiro do Sul S/A  -
Final da decisão leiga de págs. 30/31: "Ante o exposto, com fundamento
nos arts. 2º, 5º, 6º e 40 da LJE, resolvo parcialmente procedente a
pretensão inicial deduzida e, assim, condeno o reclamado Banco Cruzeiro
do Sul S/A, na obrigação de entregar ao autor Rose Mary Macêdo Galo,

o Contrato de emprestimo, saldo devedor, extrato de debito em um prazo
de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (-). Após
15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado do presente ato decisório,
em não havendo o cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá
incidência de multa no importe de 10% conforme dispoe o art. 475  J do
CPC e Enunciado 97 do FONAJE. Intime-se pessoalmente o Banco Cruzeiro
do Sul S/A acerca da obrigação de fazer determinada. Sem custas e
honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Submeto à apreciação da Juíza
Togada." Sentença de pág. 32: "Homologo, com fundamento no art. 40 da
LJE, a decisão leiga (pág. 30/31.). P.R.I.A."

ADV: IGOR PORTO AMADO (OAB 3644/AC), EUDES COSTA LUSTOSA
(OAB 3431/RO), DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS  (OAB 2013/RO),
THIAGO MENDES FONTENELE (OAB 3606/AC), JOEL BENVINDO RIBEIRO
- Processo 0013249-47.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Carmen Silene Lima
Cavalcante  - RECLAMADO: AMERON - Assistência Médica e Odontológica
de Rondônia LTDA  - Decisão de pág. 77: "Tendo em vista a petição de fls.
75 dos autos, defiro o pedido de reconsideração desta audiência, com
base no art. 453, II do CPC, suspendendo-a e remarcando-a para o dia 27
de setembro de 2013 às 07:30 horas, já saindo a parte Reclamada intimada,
devendo a secretaria proceder a intimação da Reclamante. A secretaria
para providências. Submeto a apreciação da MM. Juíza Togada." Decisão
de pág. 78: "Homologo a decisão leiga de pág. 77. Intimem-se." Intimação
para audiência de Instrução e Julgamento Data: 27/09/2013 Hora 07:30
Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: GUSTAVO VISEU (OAB 117417/SP), PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB
1140/AC), ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS JUNIOR (OAB 1158/AC) -
Processo 0013338-70.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Ana Cristina Lima da
Silva - Ozineide da Costa Vieira  - RECLAMADO: S. J. R. SERVIÇOS LTDA
- ME - AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA  - Decisão de pág. 69:
"Decreto, com fundamento no art. 20 da LJE, verificada a ausência
injustificada da parte reclamada S.J.R. SERVIÇOS LTDA - ME à audiência
designada, a sua revelia. Todavia, ante a pluralidade de réus, deixo de
reconhecer seus efeitos. Agende-se audiência de instrução e julgamento
para justa e eficaz solução da lide Intimem-se somente a reclamante e a
reclamada Agência de Viagens CVC Tur LTDA com as legais advertências."
Intimação para audiência de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013
Hora 10:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: GUSTAVO VISEU (OAB 117417/SP), PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB
1140/AC) - Processo 0013400-13.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE:
Maria Duciane Rufino  - RECLAMADO: Lojas Riachuelo S.A.  - Sentença
de pág. 53: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga
(pág. 51/52.). Todavia, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No
mais, persiste a decisão leiga. P.R.I.A."

ADV: CARMEN LÚCIA VILLAÇA DE VERON (OAB 95182/SP), FRANCISCO
VALADARES NETO (OAB 2429/AC) - Processo 0013891-
20.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Maria Costa de Lima  - RECLAMADO: Positivo
Informática S/A  - Sentença de pág. 51: "Homologo, com fundamento no
art. 158, parágrafo único, do CPC, a DESISTÊNCIA formulada por Maria
Costa de Lima e, assim, declaro EXTINTO o processo. P.R. Dispensada a
intimação por ausência de prejuízo. Arquivem-se independentemente de
trânsito em julgado."

ADV: CELSON MARCON (OAB 3266/AC), MARINA BELANDI SCHEFFER
(OAB 3232/AC) - Processo 0014548-59.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - RECLAMANTE: José
Alberto da Silva  - RECLAMADO: Banco Fiat S/A  - Decisão de pág. 30:
"Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de
hipossuficiência, o ônus da prova a favor da parte reclamante para
facilitação da defesa de seus direitos. Cite-se e intimem-se." Intimação
para audiência de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013 Hora 08:30
Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: WLADIMIR RIGO MARTINS JUNIOR - Processo 0014549-
44.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Suely de Almeida Holanda  - RECLAMADO: PROASP
- Programa de Assistência dos Servidores Públicos do Brasil  - Decisão
de pág. 7: "Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da
condição de hipossuficiência, o ônus da prova a favor da parte reclamante
para facilitação da defesa de seus direitos. Cite-se e intimem-se." Intimação
para audiência de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013 Hora 11:30
Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: JOÃO FERNANDO FAGUNDES LOBO (OAB 2758/AC), LUIZ CARLOS
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M LOURENÇO (OAB 16780/BA) - Processo 0014578-94.2013.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR -
RECLAMANTE: Paulo Giovani Santos Almeida  - RECLAMADO: RN
COMERCIO VARIJISTA S.A  - Decisão de pág. 28: "Inverto, com fundamento
no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de hipossuficiência, o ônus da
prova a  favor da parte reclamante para facilitação da defesa de seus
direitos. Cite-se e intimem-se." Intimação para audiência de Instrução e
Julgamento Data: 12/09/2013 Hora 12:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE), MATEUS CORDEIRO
ARARIPE - Processo 0014664-02.2012.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Raimundo Nonato
da Silva  - RECLAMADO: Banco Panamericano S.A  - Final da decisão
leiga de pág. 60: "Isto Posto, com fundamento na Lei 9.099/95 (LJE) e Lei
8.078/90, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado e
condeno a reclamada Banco Panamericano S.A a cancelar o débito
existente as fls. 03, 55, 56, 57  em nome do Reclamante Raimundo Nonato
da Silva, tudo no prazo de 10(dez) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais). Condeno ainda a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$
3.500,00 (-) a título de indenização por danos morais, sujeito a correção
monetária e juros legais a partir da prolação desta decisão. Confirmo a
liminar de fls. 04. Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Submeto à apreciação da MM. Juíza Togada.  Após, publique-se, intimem-
se e arquivem-se." Sentença de pág. 61: "Homologo, com fundamento no
art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. 60). P.R.I.A."

ADV: RENATO SILVA FILHO (OAB 2389/AC) - Processo 0014715-
76.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Rozildo Rodrigues dos Santos  -
RECLAMADO: TRANS ACREANA LTDA. - ME  - Intimação para audiência
de Conciliação Data: 12/09/2013 Hora 12:30 Local: Sala 01 Situacão:
Pendente.

ADV: VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB 2472/AC), ALLAN MONTE DE
ALBUQUERQUE (OAB 5177/RO) - Processo 0015014-53.2013.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Luis Su-Lim Choy Ochoa - Janaina Maria dos Santos
Choy  - RECLAMADO: Ameron  Planos de Saúde - Hospital Santa Juliana
- Obras Sociais da Diocese de Rio Branco  - Decisão de pág. 16: "Ante o
requerimento expresso (pág. 15), incluo no polo ativo da lide, JANAÍNA
MARIA DOS SANTOS CHOY. Aguarde-se a audiência agendada. Int."
Intimação para audiência de Conciliação Data: 27/09/2013 Hora 09:00
Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: UBIRATAM RODRIGUES LOBO (OAB 3745/AC) - Processo 0018065-
09.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: Maria Ivanise Nunes da Rocha  -
RECLAMADO: Prime Incorporações e Construções S. e outro - Teor do
ato: Final da decisão leiga de pág. 157: "Isso Posto, com fundamento nos
arts. 2º, 5º, 6º, da Lei n. º 9.099/95 (LJE), julgo parcialmente PROCEDENTE
a fim de condenar das reclamada na obrigação de entregar o extrato
contendo todos os pagamentos efetuados pela autora e ainda o saldo
devedor desse financiamento, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito
em julgado sob pena de multa diária de R$ 150,00 (-).  Quanto ao danos
morais, julgo-os improcedentes. É a decisão, para os fins do art. 40 da Lei
nº 9.099/95. Submeto á apreciação da Juíza Togada." Sentença de pág.
158: "Homologo em parte, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão
leiga (págs. 157). Frise-se, porém, que a entrega dos extratos de
pagamentos efetuados, bem como do saldo devedor, não faz parte do rol
de pedidos realizados pela reclamante (pág. 01). Sendo assim, faço
excluir da supracitada decisão a obrigação de fazer consistente em
entregar referidos documentos, pois é defeso ao juízo realizar julgamento
extra petita, ou seja, decidir algo não pleiteado pela reclamante. Desse
modo, julgo improcedente todos os pedidos iniciais pelos fundamentos
expostos na decisão homologada. P.R.I.A."

ADV: JOAO PAULO FELICIANO FURTADO (OAB 2914/AC) - Processo
0019663-95.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Acidente de Trânsito - RECLAMANTE: Daniel Lino Santos - Antonio Lino
Santos  - RECLAMADO: Marciano Priori da Silva  - Dá a parte recorrida
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao
recurso interposto (Lei nº 9.099/95, art. 42 § 2º).

ADV: FRANCISCO GOMES DA ROCHA (OAB 3489/AC), MAURO
MARCELLO GOMES DE OLIVEIRA (OAB 3157/AC) - Processo 0600041-
44.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de
Imagem - RECLAMANTE: M.E.M. ANDRADE  - RECLAMADO: EUCATUR
ENCOMENDAS  - Dá a parte recorrida intimada para, no prazo de 10 (dez)
dias, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto (Lei nº 9.099/
95, art. 42 § 2º).

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 3400/AC), KARLYNETE DE
SOUZA ASSIS (OAB 3797/AC), ACREANINO DE SOUZA NAUA (OAB
3168/AC), EDNEIA SALES DE BRITO (OAB 2874/AC) - Processo 0600720-
44.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: ELIVAN MATIAS DA SILVA  - RECLAMADO: Banco
Finasa BMC S/A  - Decisão de pág. 117: "Intime-se o reclamado para, no
prazo de 05 dias, sob pena de deferimento da execução do julgado,
cumprir ou demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer determinada.
Após, conclusos. Int."

ADV: ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO (OAB 3131/AC), LUCAS VIEIRA
CARVALHO (OAB 3456/AC) - Processo 0601724-19.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem - RECLAMANTE:
JORGINEIDE GOMES DE FARIAS  - RECLAMADO: EMPREENDIMENTOS
PAGUE MENOS S/A  - Dá a parte recorrida intimada para, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto (Lei nº
9.099/95, art. 42 § 2º).

ADV: JOÃO FERNANDO FAGUNDES LOBO (OAB 2758/AC), JOSE ALMI
DA R. MENDES JÚNIOR (OAB 392A/RN) - Processo 0601848-
02.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: PRICILA DE OLIVEIRA LOPES  - RECLAMADO:
BANCO ITAUCARD  - Dá a parte recorrida intimada para, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto (Lei nº
9.099/95, art. 42 § 2º).

ADV: CLAUDIA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA MARÇAL (OAB 3680/
AC) - Processo 0601848-02.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: PRICILA DE OLIVEIRA
LOPES  - RECLAMADO: BANCO ITAUCARD  - Sentença de pág. 101:
"Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. .61).
P.R.I.A."

ADV: ORIETA SANTIAGO MOURA, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES
(OAB 131600/SP), MAYARA MAGALHÃES (OAB 3823/AC) - Processo
0601911-27.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RECLAMANTE: Orieta
Santiago Moura  - RECLAMADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA  -
ADVOGADA: Orieta Santiago Moura  - Sentença de pág. 91: "Homologo,
com fundamento no art. 40 da LJE, a decisão leiga (pág. 89/90). P.R.I.A."

ADV: FLAVIO NEVES ROSSET (OAB 3679/AC) - Processo 0603216-
46.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito,
nulidade ou anulação - RECLAMANTE: VIVIANE GOMES DA SILVA  -
RECLAMADO: GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA  - Intimação para
audiência de Conciliação Data: 18/09/2013 Hora 13:30 Local: Sala 01
 Situacão: Pendente.

ADV: RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), FLORIANO EDMUNDO
POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH (OAB
3172/AC) - Processo 0603543-88.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Direito de Imagem - RECLAMANTE: Mirla da Silva
Moreira  - RECLAMADO: SINDCOL - Sindicato das Empresas de
Transportes coletivos  - Decisão de pág. 48: "Homologo, com fundamento
no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova em favor da reclamante para
facilitação da defesa de seus interesses. Int." Intimação para audiência
de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013 Hora 11:30 Local: Sala 02
Situacão: Pendente.

ADV: CAIO CESAR VIEIRA ROCHA (OAB 15095/CE), HELCIRIA
ALBUQUERQUE DOS SANTOS SÁ (OAB 1805/AC), ANASTACIO MARINHO
(OAB 8502/CE), DEBORAH SALES (OAB 9687/CE), GERSEY SILVA DE
SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC) - Processo 0603592-
32.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de
Imagem - RECLAMANTE: Helciria Albuquerque dos Santos Sá  -
RECLAMADO: Prime Cursos livres ltda  - ADVOGADA: Helciria Albuquerque
dos Santos Sá  - Decisão de pág. 54: "Indefiro o pedido da reclamada
quanto a intimação das testemunhas e a consequente colheita dos
depoimentos por meio de carta precatória (págs. 52-53), pois além de
retardar o julgamento da lide, a diligência requerida é desnecessária, uma
vez tratar a matéria em análise de negativação cadastral que, facilmente,
pode ser comprovada/contestada por meio de prova documental. Aguarde-
se a audiência agendada. Int." Intimação para audiência de Instrução e
Julgamento Data: 30/08/2013 Hora 07:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 2777/AC), MARCELO FERREIRA
CAMPOS (OAB 3250/RO) - Processo 0603698-91.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - RECLAMANTE: KELLY DA SILVA ALMEIDA  -
RECLAMADA: Brasil Telecom S/A  - Decisão de pág. 22: "Ante a
comprovação tempestiva do impedimento alegado (págs. 16-18), dou
prosseguimento a ação e, assim, agende-se audiência de conciliação
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para data desempedida em pauta. Int." Intimação para audiência de
Conciliação Data: 02/12/2013 Hora 08:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: OSVALDO ALVES RIBEIRO NETO, MAYARA CRISTINE BANDEIRA
DE LIMA (OAB 3580/AC) - Processo 0603800-16.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - RECLAMANTE:
VANUZA C. AMORIM - ME  - RECLAMADO: ALIACRE IMP. E EXP. LTDA ME
- CESTA BASICA INDUSTRIA E COMERCIO - Francisco Marcio Bezerra  -
Intimação para audiência de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013
Hora 10:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: ANDREIA REGINA PEREIRA NOGUEIRA (OAB 3979/AC), EDINEI MUNIZ
DOS SANTOS (OAB 3324/AC) - Processo 0603804-53.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem - RECLAMANTE:
Francineide Cavalcante de Souza  - RECLAMADO: Banco do Brasil  -
Decisão de pág. 16: "Designe-se, à vista da ausência de elementos
necessários a convicção do juízo, audiência de instrução e julgamento
para eficaz solução do litígio. Intimem-se com as legais advertências."
Intimação para audiência de Instrução e Julgamento Data: 10/09/2013
Hora 07:30 Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: STEFANO VIANA BOUSQUET (OAB 170455/RJ), MARCELA
MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), SÉRGIO BUSQUET FILHO (OAB
176513/RJ) - Processo  0603821-89.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- RECLAMANTE: SERGIO BOUSQUET  - RECLAMADO: Empresa Brasileira
de Telecomunicação S/A - EMBRATEL  - Decisão de pág. 37: "Decreto,
com fundamento no art. 20 da LJE, à vista da ausência injustificada da
parte reclamada à audiência agendada, a revelia da parte. Por outra,
agende-se audiência instrutória para produção de prova. Intime-se
somente a parte reclamante com as legais advertências." Intimação para
audiência de Instrução e Julgamento Data: 12/09/2013 Hora 07:30 Local:
Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: CHRISTIAN ROBERTO RODRIGUES LOPES (OAB 3383/AC) -
Processo 0603935-28.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: M. J. Sales da Silva - ME (Dex
Jeans)  - RECLAMADA: HALANA BARROS DA CUNHA  - Decisão de pág.
18: "Decreto, com fundamento no art. 20 da LJE, à vista da ausência
injustificada da parte reclamada à audiência agendada, a revelia da parte.
Por outra, agende-se audiência instrutória para produção de prova. Intime-
se somente a parte reclamante com as legais advertências." Intimação
para audiência de Instrução e Julgamento Data: 09/09/2013 Hora 07:30
Local: Sala 02 Situacão: Pendente.

ADV: ALBERTO BARDAWIL NETO, ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO
(OAB 3131/AC) - Processo 0604098-08.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - RECLAMANTE:
EDNA ELIANE DE SOUSA TEIXEIRA  - RECLAMADO: SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA  - Decisão de pág. 79: "Defiro, com fundamento nos arts.
2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão liminar deduzida e, assim, determino à
parte reclamada, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, a proceder, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da ciência da presente decisão, sob pena de
pagamento de multa de R$ 2.000,00, frise-se, por cada cobrança realizada,
a suspensão dos descontos lançados na conta bancária da parte
reclamante EDNA ELIANE DE SOUSA TEIXEIRA, referente à dívida descrita
na inicial, até decisão posterior. Int." Intimação para audiência de Conciliação
Data: 09/09/2013 Hora 07:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: GIORDANO SIMPLICIO JORDAO (OAB 2642/AC) - Processo 0604353-
63.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Marcelo augusto
pio Mattos costa - Marcileia Lima de Carvalho  - RECLAMADO: Imobiliária
M C M Ltda  - Intimação para audiência de Conciliação Data: 17/09/2013
Hora 10:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo
0604428-05.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Sthefany
Barros Viana  - RECLAMADO: CESSAO CRED21-MERIDIANO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO
PADRONIZADOS  - Decisão de pág. 12: "Defiro, com fundamento nos
arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão liminar deduzida e, assim, determino
à parte reclamada,  CESSAO CRED21-MERIDIANO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO
PADRONIZADOS, a proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
ciência da presente decisão, a exclusão, se tiver incluído, ou abster-se
de fazê-lo se ainda não o fez, do nome da parte reclamante, Sthefany
Barros Viana, de qualquer órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA,
CADIN, CARTORIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS etc), frise-se, referente
ao débito descrito às fls. 1-2 e 8, sob pena de pagamento de multa diária
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão posterior. Inverto,

com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de
hipossuficiência da parte reclamante, o ônus da prova em favor da mesma
para facilitação da defesa de seus direitos. Defiro, por verificada a
hipótese, o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-
se." Intimação para audiência de Conciliação Data: 18/09/2013 Hora 08:00
Local: Sala 01. Situacão: Pendente.

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo 0604496-
52.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Manoel Andris
da Silva Gomes  - RECLAMADO: BANCO CACIQUE S.A  - Sentença de
pág. 27: "A parte autora Manoel Andris da Silva Gomes ajuizou a presente
ação ao tempo em que já existente ação anterior idêntica, com mesmas
partes, mesma causa de pedir e pedido. Importa em extinção do processo
quando reconhecida a litispendência, consoante estabelece o artigo 267,
inciso V, do Código de Processo Civil. Portanto, considerando ocorrente
a litispendência entre esta ação e a de n.º 0604496-52.2013.8.01.0070,
declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se. P.R.I."

ADV: ROSANA DE SOUZA MELO (OAB 2096/AC) - Processo 0604525-
05.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação
/ Revisão de Contrato - RECLAMANTE: ROBERTO PIRES DE MORAIS  -
Decisão de pág. 11: "Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à
vista da condição de hipossuficiência, o ônus da prova a favor da parte
reclamante para facilitação da defesa de seus direitos. Cite-se e intimem-
se." Intimação para audiência de Conciliação Data: 20/09/2013 Hora 08:30
Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: MAURO MARCELLO GOMES DE OLIVEIRA (OAB 3157/AC),
FRANCISCO GOMES DA ROCHA (OAB 3489/AC) - Processo 0604571-
91.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque -
RECLAMANTE: JOSÉ ILTON BATISTA DE SOUZA  - RECLAMADO: Alan
Fonseca de Oliveira Lima  - Decisão de pág. 13: "Recebo a presente
monitória como reclamação. Defiro, com fundamento no art. 4º da Lei nº
1060/50, os benefícios de assistência judiciária gratuita requerida (fls.
02). Cite-se e intime-se." Intimação para audiência de Conciliação Data:
24/09/2013 Hora 08:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: JECSON CAVALCANTE DUTRA (OAB 3260/AC) - Processo 0604576-
16.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: LUIZA DO
NASCIMENTO MARQUES  - RECLAMADO: CESSAO CRED21-MERIDIANO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
- NAO PADRONIZADOS  - Decisão de pág. 12: "Defiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão liminar deduzida e, assim,
determino à parte reclamada, CESSAO CRED21-MERIDIANO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO
PADRONIZADOS, a proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
ciência da presente decisão, a exclusão do nome da parte reclamante,
LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES, de qualquer órgão de proteção ao
crédito (SPC, SERASA, CADIN, CARTORIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS
etc), frise-se, referente ao débito descrito às fls. ,02-03 e 11 sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até
decisão posterior. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista
da condição de hipossuficiência da parte reclamante, o ônus da prova em
favor da mesma para facilitação da defesa de seus direitos. Defiro, por
verificada a hipótese, o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se e
intimem-se." Intimação para audiência de Conciliação Data: 19/09/2013
Hora 11:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: ANDREA SANTOS PELATTI (OAB 3450/AC) - Processo 0604582-
23.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes -  RECLAMANTE: CASA DO
COLONO PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA - ME  - RECLAMADO: de
SOPHIA AGRONEGÓCIOS LTDA  - Decisão de pág. 35: "Intime-se a parte
reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos, comprovar, junto ao Cartório Distribuidor dos
Juizados Especiais Cíveis, sua condição de micro empresa ou empresa
de pequeno porte para posterior exame e decisão quanto a pretensão
inicial deduzida, juntando certidão neste autos. Transcorrido o prazo,
com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Int." Intimação
para audiência de Conciliação Data: 23/09/2013 Hora 08:00 Local: Sala
01 Situacão: Pendente.

ADV: MYRIAN MARIANA PINHEIRO DA SILVA (OAB 3708/AC), LEANDRO
DE SOUZA MARTINS (OAB 3368/AC) - Processo 0604598-
74.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: THIAGO PAULO
DA SILVA  - RECLAMADO: Banco BMG S.A.  - Decisão de pág. 17: "Defiro,
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão liminar deduzida
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e, assim, determino à parte reclamada, Banco BMG S.A., a proceder, no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência da presente decisão, sob
pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00, frise-se, por cada cobrança
realizada, a suspensão dos descontos lançados em folha de pagamento
do empréstimo descrito na inicial, no valor de R$ 86,87 (número
identificador 227461211) e cobrado da parte reclamante THIAGO PAULO
DA SILVA, até decisão posterior. Defiro, sob os mesmos fundamentos, o
pedido de urgência e, assim, determino que a ré também se abstenha de
promover a inscrição cadastral do nome do reclamante em qualquer órgão
de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, CARTORIOS DE PROTESTO
DE TÍTULOS, etc), com relação ao débito descrito na inicial. Inverto, com
fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de hipossuficiência
da parte reclamante, o ônus da prova em favor da mesma para facilitação
da defesa de seus direitos. E por fim, verificada a hipótese, defiro o
pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se." Intimação
para audiência de Conciliação Data: 23/09/2013 Hora 08:00 Local: Sala
01 Situacão: Pendente.

ADV: ENIO FRANCISCO DA SILVA CUNHA (OAB 464/AC), MATHEUS
PACHECO DA SILVA CUNHA (OAB 3770/AC) - Processo 0604607-
36.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão
do contrato e devolução do dinheiro - RECLAMANTE: GIANCARLO MORAIS
DO NASCIMENTO  - RECLAMADO: NEON ELETRO  - Decisão de pág. 16:
"Inverto, de ofício, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da
condição de hipossuficiência, o ônus da prova a favor da parte reclamante
para facilitação da defesa de seus direitos. Defiro a pretensão de
assistência judiciária gratuita nos termos da Lei nº 1.060/50, isentando-o
das custas processuais. Cite-se e intimem-se." Intimação para audiência
de Conciliação Data: 24/09/2013 Hora 08:30 Local: Sala 01 Situacão:
Pendente.

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO, FABIANO MAFFINI
(OAB 3013/AC) - Processo 0604609-06.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
- RECLAMANTE: JESSICA DA COSTA MOREIRA  - RECLAMADA: Brasil
Telecom S/A  - Decisão de pág. 20: "Defiro, com fundamento nos arts. 2º,
5º e 6º, da LJE, a pretensão liminar deduzida e, assim, determino à parte
reclamada, Brasil Telecom S/A, a proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da ciência da presente decisão, a exclusão do nome da parte
reclamante, JESSICA DA COSTA MOREIRA, de qualquer órgão de proteção
ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, CARTORIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS
etc), frise-se, referente ao débito descrito às fls. 04 e 17, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até
decisão posterior. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista
da condição de hipossuficiência da parte reclamante, o ônus da  prova
em favor da mesma para facilitação da defesa de seus direitos. Defiro,
por verificada a hipótese, o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-
se e intimem-se." Intimação para audiência de Conciliação Data: 24/09/
2013 Hora 09:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente.

ADV: RICARDO ANTONIO DOS SANTOS SILVA (OAB 1515/AC), MARCOS
R. BENTES BEZERRA (OAB 644/RO), FERNANDO TADEU PIERRO (OAB
2438/AC), FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC),
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 3801/AC) - Processo
0604849-29.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Prestação de Serviços - RECLAMANTE: Fabiula Albuquerque Rodrigues
- RECLAMADO: GENERAL   MOTORS   DO   BRASIL   Ltda. - SABENAUTO
- ADVOGADA: Fabiula Albuquerque Rodrigues  - Decisão de pág. 83: "O
processo encontra-se declarado extinto, razão pela qual indefiro o pedido
da reclamada (págs. 80-81). Certifique-se o trânsito em julgado e, após,
dê-se baixa e arquivem-se. Int."

ADV: FERNANDO TADEU PIERRO (OAB 2438A/AC), GERALDO NEVES
ZANOTTI (OAB 2252/AC), CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC),
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 3801/AC) - Processo
0605426-07.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Evicção ou Vicio Redibitório - RECLAMANTE: MARIA ROZENEIDE DA SILVA
ALMEIDA  - RECLAMADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA -
SABENAUTO  - Decisão de pág. 88: "Indefiro o pedido da reclamada
(págs. 85-86), pois o feito encontra-se declarado extinto. Certifique-se o
trânsito em julgado e, após, dê-se baixa e arquivem-se. Int."

ADV: SILVIO FERREIRA LIMA (OAB 2435/AC) - Processo 0606667-
16.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque -
RECLAMANTE: ELIAS LUCIO DOS SANTOS  - RECLAMADO: I S MAIA - ME
- Final da decisão leiga de págs. 28/29: "Isso Posto, com fundamento nos
arts. 2º, 5º, 6º, da Lei n. º 9.099/95 (LJE), julgo PROCEDENTE o pedido, e
condeno a reclamada I. S. Mia - ME  ao pagamento de danos materiais ao
reclamante Elias Lucio dos Santos  que arbitro em R$ 6.810,00 (seis mil
oitocentos e dez reais), com  correção monetária e juros legais desde a
emissão do cheque até o efetivo pagamento. Após 15 (quinze) dias
constados do trânsito em julgado do presente ato decisório, em não

havendo o cumprimento integral da obrigação de pagar, haverá incidência
de multa no importe de 10%, conforme dispõe o art. 475-J, do CPC e
Enunciado 97 do FONAJE. Deixo de condenar a vencida em custas e
honorários de advogado, tendo em vista disposição expressa no art. 55
da Lei nº 9.099/95. É a decisão, para os fins do art. 40 da Lei nº 9.099/95."
Sentença de pág. 30: "Homologo, com fundamento no art. 40 da LJE, a
decisão leiga (pág.28/29). P.R.I.A."

JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS THADEU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SHEILA APARECIDA NASCIMENTO MARTINS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0170/2013

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC), MARCELO
FERREIRA CAMPOS (OAB 3250/RO) - Processo 0001405-
03.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Marcos Wanderson Rego  da Silva  - RECLAMADA:
Brasil Telecom S/A  - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 20) e, assim,
ordeno a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se. Intimem-
se. Cumpra-se.

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC) - Processo
0002131-74.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Contratos de Consumo - RECLAMANTE: Cleuton Figueira Pontes  -
RECLAMADA: Brasil Telecom S/A  - Defiro a pretensão da parte autora
(fls. 56) e, assim, ordeno a expedição de alvará para levantamento da
importância depositada (fls. 55) para cumprimento da obrigação. Após,
arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: KARLYNETE DE SOUZA ASSIS (OAB 3797/AC), JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (OAB 3399/AC), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI
(OAB 3400/AC), VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB 2472/AC) - Processo
0004053-53.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Afonso José Rodrigues de Carvalho  -
RECLAMADO: Banco Itaucard  S.A  - Em mesa hoje. Homologo, com
fundamento no art. 57, caput, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), na forma
deduzida (fls. 31), o acordo extrajudicial das partes e declaro, com apoio
no art. 269, III, do CPC, a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: MARCEL BEZERRA CHAVES (OAB 2703/AC), RAFAEL GONÇALVES
ROCHA (OAB 41486/RS) - Processo 0005836-80.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Gilson Sousa da Cunha  - RECLAMADO: Empresa Brasileira
de Telecomunicação S/A - EMBRATEL  - VISTOS etc. Em mesa hoje.
Homologo, com fundamento no art. 57, caput, da Lei Federal nº 9.099/95
(LJE), na forma deduzida (fls. 24-26), o acordo extrajudicial das partes e
declaro, com apoio no art. 269, III, do CPC, a extinção do processo.
P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: CAMILA FREDERICO DA COSTA (OAB 317707/SP) - Processo
0008372-64.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Maria José Rodrigues da
Silva  - RECLAMADO: Irio Silva dos Reis-ME Public Officer  - Em mesa
hoje. Extingo, com apoio no art. 51, I, da LJE, o processo, pois, a parte
autora Maria José Rodrigues da Silva não compareceu à audiência
designada e, por isso, condeno a parte a pagar as custas de lei. P.R.I.A.
Cumpra-se.

ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/PR), CINTIA VIANA
CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC) - Processo 0008666-
19.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial  Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Janilson Queirós da Silva  - RECLAMADO: Banco
do Brasil, Agência Aquiry nº 2358-2  - Em mesa hoje. Extingo, com apoio
no art. 51, I, da LJE, o processo, pois, a parte autora Janilson Queirós da
Silva não compareceu à audiência designada (fls. 18) e, assim, torno sem
efeito o r. ato judicial exarado de fls. 24 para as providências da espécie.
P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: FERDINANDO FARIAS ARAÚJO NETO (OAB 2517/AC) - Processo
0009031-73.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Francisco Lima Alves  -
RECLAMADO: Ótica Santana (Mundo Ótico Ltda)  - Em mesa hoje.
Homologo, com fundamento no art. 158, parágrafo único, e 267, VIII, do
Código de Processo Civil (CPC), na forma requerida (fls. 21), a desistência
da ação e declaro a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: AILTON MACIEL DA COSTA (OAB 3158/AC), IGOR CLEM SOUZA
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SOARES (OAB 2854/AC), LEONARDO VIDAL CALID (OAB 3295/AC) -
Processo 0011221-09.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Alex Fabiano da Silva
Lopes  - RECLAMADO: Editora Abril S/A  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.
Proceda-se, à vista  Intime-se a parte ré Editora Abril S/A para, no prazo
de 5 (cinco) dias, à vista do documento de fls. 26, provar o cumprimento
da liminar concedida (fls. 14), sob pena de elevação da multa diária
cominada. Após, à conclusão.   Cumpra-se.

ADV: CELSON MARCON (OAB 3266/AC), CAROLINA DE MENEZES PAZ
(OAB 3529/AC), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), MARCO
ANTONIO PALACIO DANTAS (OAB 821/AC), ORIÊTA SANTIAGO MOURA
(OAB 618/AC), ROBERTO V. SATHLER LIMA (OAB 2616/AC), JOSE
HENRIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 1940/AC), FRANCISCO
SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - Processo 0011914-61.2011.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Ana Claudia de Souza Magalhães Figueiredo  -
RECLAMADO: Banco Itaucard  S.A - V-8 Veículos Ltda  - Intimem-se as
partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 183-185) e, no
prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de interesse, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se.((OBS: COM DEPÓSITO))

ADV: SAIERA SILVA DE OLIVEIRA (OAB 2458/RO), JULIENE JANONES
MANFREDINHO (OAB 4839/RO), ANDREY CAVALCANTE (OAB 303B/RO),
RAFAEL TEIXEIRA SOUSA (OAB 2773A/AC), CELSO MARCON (OAB
10990/ES), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), ANA CAROLINY
SILVA AFONSO CABRAL (OAB 2613/AC), MARCO ANTONIO MOURÃO
DE OLIVEIRA (OAB 2426/AC) - Processo 0012002-02.2011.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto -
RECLAMANTE: Victor dos Santos Targino  - RECLAMADO: Sul  America
Companhia Nacional de Seguros Salic - BV FINANCEIRA  - Intimem-se as
partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 208-210). Após,
arquive-se. Cumpra-se.

ADV: MARCEL BEZERRA CHAVES (OAB 2703/AC), GABRIELA
RODRIGUES SILVEIRA (OAB 3072/AC), GUSTAVO AMATO PISSINI -
Processo 0013462-87.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Maria Gomes Martins  -
RECLAMADO: Banco do Brasil S/A  - Intimem-se as partes para ciência do
Acórdão da Turma Recursal (fls. 119-123) e, no prazo de 5 (cinco) dias,
requerimento de interesse, sob pena de  arquivamento. Cumpra-se.

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC) - Processo
0017666-77.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Denise Duizit Colin  - RECLAMADA: Brasil
Telecom S/A  - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 61) e, assim,
ordeno a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se. Intimem-
se. Cumpra-se.

ADV: BRUNO BEZERRA DE SOUZA (OAB 19352/PE), VINÍCIUS IDESES
(OAB 98749/RJ), FABIO BREYER AMORIM (OAB 124274/RJ) - Processo
0024432-49.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Adriana Oliveira de Souza Mesquita  -
RECLAMADO: B2W  &#150; COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
(AMERICANAS.COM)  - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 59) e,
assim, ordeno a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada (fls. 58) para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: RENATO BADER RIBEIRO (OAB 3035/AC), GRACILEIDY ALMEIDA
DA COSTA BACELAR (OAB 3252/AC), RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH
BORGES (OAB 2852/AC), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA (OAB 3323/
AC), GUILHERME VILELA DE PAULA (OAB 69306/MG) - Processo 0025487-
69.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: Maria de Fátima Lima Domingos  -
RECLAMADO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  -
Intimem-se as partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 59-
61) e, no prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de interesse, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se.

ADV: MÁRCIO MELO NOGUEIRA (OAB 2827/RO), DIEGO DE PAIVA
VASCONCELOS  (OAB 2013/RO), RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES
(OAB 2852/AC), SANGELO ROSSANO DE SOUZA (OAB 3039/AC), EUDES
COSTA LUSTOSA (OAB 3431/RO) - Processo 0025710-22.2011.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR -
RECLAMANTE: Leidiane SOuza de Fonseca Costa  - RECLAMADO:
AMERON - Assistência Médica e Odontológica de Rondônia LTDA  - Intimem-
se as partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 85-86) e,
no prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de interesse, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se.

ADV: JULIENE JANONES MANFREDINHO (OAB 4839/RO), RAFAEL
TEIXEIRA SOUSA (OAB 2773/AC), ANDREY CAVALCANTE (OAB 303B/
RO), MARIA APARECIDA PEREIRA (OAB 3541/AC) - Processo 0026823-
11.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro -
RECLAMANTE: Antônio Napoleão de Oliveira  - RECLAMADO:
SEGURADORA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS  - Intimem-se
as partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 62-63) e, no
prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de interesse, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se.

ADV: CAROLINA DE MENEZES PAZ (OAB 3529/AC), JOSE HENRIQUE
ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 1940/AC), MARCO ANTONIO PALACIO
DANTAS (OAB 821/AC), MARCOS ANTONIO MOURÃO DE OLIVEIRA (OAB
2426/AC), CELSO DAVID ANTUNES (OAB 1141A/BA), LAURA CRISTINA
LOPES DE SOUSA (OAB 3279/AC), KATIA MARIA CHAVES  VALENTE DA
SILVA FARIAS (OAB 3382/AC), MARILIA ALBERNAZ PINHEIRO DE
CARVALHO (OAB 14976/PB), LUIZ CARLOS M LOURENÇO (OAB 16780/
BA) - Processo 0600034-23.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Compra e Venda - RECLAMANTE: CARLOS NERY DE
OLIVEIRA  - RECLAMADO: A. C. D. A. Impor. e Exp. Ltda (Supermercado
Araújo) - Tim Celular  - Intimem-se as partes para ciência do Acórdão da
Turma Recursal (fls. 131-133). Intime-se a parte autora para, no prazo de
5 (cinco) dias, à vista do depósito judicial acostado aos autos (fls. 136),
ciência e manifestação a respeito. Após, à conclusão. Cumpra-se.

ADV: CARLOS VINICIUS LOPES LAMAS (OAB 1658/AC), LAURA CRISTINA
LOPES DE SOUSA (OAB 3279/AC) - Processo 0600058-80.2013.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE:
NADJA VERUSKA DIAS LUSTOSA DE ALMEIDA LIMA  - RECLAMADO:
EXECUTIVA SERVIÇOES TRANSPORTES E TURISMO LTDA  - Em mesa
hoje. Intime-se a parte autora NADJA VERUSKA DIAS LUSTOSA DE
ALMEIDA LIMA para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à vista do AR
negativo de citação, informar o endereço correto e completo da parte ré
EXECUTIVA SERVIÇOES TRANSPORTES E TURISMO LTDA para efeito de
citação válida e regular, sob pena de extinção do processo. Após, cite-se
e designe-se audiência única de conciliação, instrução e julgamento para
os atos da espécie. Cumpra-se.

ADV: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC), MAYANA
JAKELINE COSTA DE CARVALHO (OAB 3535/AC), KEMMIL DE MELO
COELHO (OAB 2551/AC), FLORINDO SILVESTRE POERSCH (OAB 800/
AC), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 3592/AC) - Processo
0600302-43.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Seguro - RECLAMANTE: TARSO DE SOUZA COSTA  - RECLAMADA:
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A  - Defiro a
pretensão da parte autora (fls. 129-130) e, assim, ordeno a expedição de
alvará para levantamento da importância depositada (fls. 131) para
cumprimento da obrigação. Após, à conclusão (fls. 129-130). Intimem-se.
Cumpra-se.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), SAVIO RODRIGUES
DUARTE (OAB 3256/AC) - Processo 0600629-51.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de
Contrato - RECLAMANTE: VITOR FEITOSA DE ALMEIDA  - RECLAMADO:
Banco Finasa BMC S/A  - VISTOS e mais. Revogo, observada a certidão
exarada (fls. 84), o r. ato judicial exarado às fls. 80 e, ainda, ordeno, em
atendimento à r. DECISÃO da Ministra Maria Isabel Gallotti, em sede de
RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), a SUSPENSÃO
DE TRAMITAÇÃO de todas as AÇÕES DE CONHECIMENTO em curso,
neste 2º JECível, atinentes à cobrança de tarifas administrativas para
efeito de concessão e cobrança de crédito da espécie discutida, frise-
se, até julgamento do referido REsp pela Segunda Seção do STJ e, ainda,
tudo isso sem nenhum prejuízo da marcha dos processos cujo trânsito
em julgado da sentença se operou e, mais, em qualquer hipótese, ressalvo
a primazia e a possibilidade de conciliação das partes. Intimem-se. Cumpra-
se.

ADV: RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC), MARINA
BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), CELSON MARCON (OAB 3266/AC)
- Processo 0600673-70.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Prestação de Serviços - RECLAMANTE: Antonio Raimundo
de Jesus Oliveira  - RECLAMADO: BV FINANCEIRA S.A.  - VISTOS e mais.
Ordeno, em atendimento à r. DECISÃO da Ministra Maria Isabel Gallotti, em
sede  de RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), a
SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO de todas as AÇÕES DE CONHECIMENTO
em curso, neste 2º JECível, atinentes à cobrança de tarifas administrativas
para efeito de concessão e cobrança de crédito da espécie discutida,
frise-se, até julgamento do referido REsp pela Segunda Seção do STJ e,
ainda, tudo isso sem nenhum prejuízo da marcha dos processos cujo
trânsito em julgado da sentença se operou e, mais, em qualquer hipótese,
ressalvo a primazia e a possibilidade de conciliação das partes. Intimem-
se. Cumpra-se.
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ADV: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 9708/MT), FERNANDO
TADEU PIERRO (OAB 2438/AC), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA
(OAB 2594/AC), LAUANA KARINE DE ARAUJO E SILVA, GERSEY SILVA
DE SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC), PAULO JOSE BORGES DA SILVA
(OAB 3306/AC), MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS), ALINE
QUEIROZ ASSIS (OAB 3726/AC) - Processo 0601438-75.2012.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários -
RECLAMANTE: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA  - RECLAMADO: BANCO
HONDA S/A  - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 152) e, assim,
ordeno a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada (fls. 130) para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ALVARES SANTIAGO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 3904/AC), ANA
PAULA VIANA DE LIMA (OAB 3942/AC) - Processo 0603437-
29.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - RECLAMANTE: Luiz Fernando Costa Maciel  - RECLAMADO:
Banco Fiat S/A  - VISTOS e mais. Ordeno, em atendimento à r. DECISÃO
da Ministra Maria Isabel Gallotti, em sede de RECURSO ESPECIAL Nº
1.251.331 - RS (2011/0096435-4), a SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO de
todas as AÇÕES DE CONHECIMENTO em curso, neste 2º JECível, atinentes
à cobrança de tarifas administrativas para efeito de concessão e cobrança
de crédito da espécie discutida, frise-se, até julgamento do referido REsp
pela Segunda Seção do STJ e, ainda, tudo isso sem nenhum prejuízo da
marcha dos processos cujo trânsito em julgado da sentença se operou e,
mais, em qualquer hipótese, ressalvo a primazia e a possibilidade de
conciliação das partes. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ANA PAULA VIANA DE LIMA (OAB 3942/AC), ALVARES SANTIAGO
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 3904/AC) - Processo 0603469-
34.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos
Bancários - RECLAMANTE: Erivaldo Conceição de Souza  - RECLAMADO:
Banco Panamericano S.A  - VISTOS e mais. Ordeno, em atendimento à r.
DECISÃO da Ministra Maria Isabel Gallotti, em sede de RECURSO ESPECIAL
Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), a SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO
de todas as AÇÕES DE CONHECIMENTO em curso, neste 2º JECível,
atinentes à cobrança de tarifas administrativas para efeito de concessão
e cobrança de crédito da espécie discutida, frise-se, até julgamento do
referido REsp pela Segunda Seção do STJ e, ainda, tudo isso sem nenhum
prejuízo da marcha dos processos cujo trânsito em julgado da sentença
se operou e, mais, em qualquer hipótese, ressalvo a primazia e a
possibilidade de conciliação das partes. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: RODRIGO DE ARAÚJO LIMA (OAB 3461/AC) - Processo 0603974-
25.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: AURICÉLIO FERREIRA DA SILVA  - RECLAMADO:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA  - Em mesa hoje. Defiro, com fundamento
no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, a pretensão deduzida (fls. 16) e,
assim, inverto o ônus da prova a  favor da parte autora para facilitação da
defesa de seus direitos. Intimem-se Cumpra-se. Audiência   ÚNICA
Designada de  Conciliação, Instrução e Julgamento   Data: 01/04/2014
Hora 10:30 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução.

ADV: CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC) - Processo 0603994-
16.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança
indevida de ligações - RECLAMANTE: Eugenio Gracia  - RECLAMADA:
Brasil Telecom S/A  - VISTOS etc.   Defiro, com fundamento nos arts. 2º,
5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida
(fls. 14), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-42),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Brasil Telecom S/A
restabelecer de imediato ou, no máximo, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da ciência da presente ordem judicial, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), os
serviços prestados ao autor Eugenio Gracia, referente à linha telefônica
(68) 3227-9056, até decisão posterior, bem como se abster de incluir o
nome do autor em cadastro restritivo de crédito, frise-se, em razão dos
valores em discussão, até decisão final.   Esclareço que, cumprida a
liminar, deverá o autor continuar pagando as faturas vincendas.   Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos.   Intimem-se.   Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em vista
a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 04/04/2014 às 13:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: OSVALDO ALVES RIBEIRO NETO - Processo 0603996-

83.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Indevido - RECLAMANTE: SIRLEY MARIA GONÇALVES MEDEIROS  -
RECLAMADO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Em
mesa hoje. Defiro, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº
8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência
subjetiva, a pretensão deduzida (fls. 5) e, assim, inverto o ônus da prova
a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus direitos.
Intimem-se Cumpra-se. Audiência   ÚNICA  Designada  de  Conciliação,
Instrução e Julgamento    -   Data: 04/04/2014 Hora 11:45 Local: 2º Juizado
Especial Cível-Instrução

ADV: OSVALDO ALVES RIBEIRO NETO, YONARA MARIA CORDEIRO DE
SOUZA (OAB 2849/AC) - Processo 0603998-53.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido -
RECLAMANTE: SIRLEY MARIA GONÇALVES MEDEIROS  - RECLAMADO:
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Em mesa hoje.
Defiro, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, a
pretensão deduzida (fls. 5) e, assim, inverto o ônus da prova a favor da
parte autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se
Cumpra-se. Audiência  ÚNICA Designada  de  Conciliação, Instrução e
Julgamento   -  Data: 07/04/2014 Hora 08:00 Local: 2º Juizado Especial
Cível-Instrução

ADV: RODRIGO MAFRA BIANCAO (OAB 2822/AC) - Processo 0604017-
59.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: JULIANE SANTOS PARDO  - RECLAMADO:
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Defiro, com
fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 15), pois, em primeiro exame do que
reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos
acostados (fls. 1-24), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e,
ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE a exclusão do nome
da parte autora JULIANE SANTOS PARDO de cadastro restritivo (SPC,
SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito, em questão, no prazo
máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem, sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até
decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº
8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência
subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da
defesa de seus direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento
do presente ato judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-
se.  Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de
Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi
DESIGNADA para o dia   08/04/2014 às   08:00h, expedindo as intimações
devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou
fé.

ADV: RENATO ROQUE TAVARES (OAB 3343/AC), THIAGO AUGUSTO
CARVALHO (OAB 3527/AC) - Processo 0604043-57.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - RECLAMANTE: DANIEL BRITO DE ALMEIDA  -
RECLAMADO: Banco Santander S.A  - Defiro, com fundamento nos arts.
2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida
(fls. 7), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-12),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Banco Santander S.A a
exclusão do nome da parte autora DANIEL BRITO DE ALMEIDA de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito, em questão,
no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), até decisão final.      Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei
Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos.    Intimem-se as partes para ciência
e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo de
comunicação.    Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 20/03/2014 às 08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), FLORIANO
EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC) - Processo 0604069-
55.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível  -
Cancelamento de vôo - RECLAMANTE: AUDICELIA SANTOS DA SILVA  -
RECLAMADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES  - Em mesa hoje.
Defiro, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
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observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, a
pretensão deduzida (fls. 19) e, assim, inverto o ônus da prova a favor da
parte autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se
Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz
de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi
DESIGNADA para o  dia   08/04/2014    às    11:45h,    expedindo as
intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será
ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é
verdade. Dou fé.    Audiência Designada        Conciliação, Instrução e
Julgamento   -  Data: 08/04/2014 Hora 11:45 Local: 2º Juizado Especial
Cível-Instrução

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo 0604112-
89.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Silvana Cunha
da Silva  - RECLAMADO: LUIZ MARINHO PAULEDETO-ME  - Defiro, com
fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 6), pois, em primeiro exame do que reputo
justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados
(fls. 1-13), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o
risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré LUIZ
MARINHO PAULEDETO-ME a exclusão do nome da parte autora Silvana
Cunha da Silva de cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se,
quanto ao débito, em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da
ciência da presente ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final.    Inverto, com
fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada
a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a
favor da parte autora para facilitação da defesa de seus direitos.   Intimem-
se as partes para ciência e cumprimento do presente ato judicial por
qualquer meio idôneo de comunicação.   Cumpra-se.    Certifico e dou fé
que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA
de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   28/02/
2014 às   11:45h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno,
que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: MATEUS CORDEIRO ARARIPE (OAB 2756/AC) - Processo 0604253-
11.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: marcelo cordeiro
araripe  - RECLAMADO: Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho
Médico  - Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº
9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida (fls. 9-10), pois, em primeiro
exame do que reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os
documentos acostados (fls. 12 e 13), vislumbro o quanto basta a feição
do bom direito e, ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim,
ordeno à parte ré Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico a
exclusão do nome da parte autora marcelo cordeiro araripe de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito, em questão,
no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei
Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes para ciência
e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo de
comunicação. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   04/04/2014 às   10:30h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: JOSE FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS (OAB 3504/AC) - Processo
0604270-47.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Perdas e Danos - RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA  -
RECLAMADO: Banco do Brasil S.A  - Defiro, com fundamento nos arts.
2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão  liminar deduzida
(fls. 1), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 2 a 12),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Banco do Brasil S.A a
exclusão do nome da parte autora MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA
de cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito,
em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da
presente ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), até decisão final.     Inverto, com fundamento no
art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos.     Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio

idôneo de comunicação.    Cumpra-se Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   07/04/2014 às   09:15h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: STÉPHANE QUINTILIANO DE SOUZA ANGELIM (OAB 3611/AC),
MARCIA CRISTHINY COSTA BARBOSA DUARTE (OAB 2525/AC),
ROBERTO DUARTE JÚNIOR (OAB 2485/AC) - Processo 0604358-
85.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: FRANCISCO JAMES LEITE DE AGUIAR  -
RECLAMADO: BANCO FIAT SA  - VISTOS e mais. Ordeno, em atendimento
à r. DECISÃO da Ministra Maria Isabel Gallotti, em sede de RECURSO
ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), a SUSPENSÃO DE
TRAMITAÇÃO de todas as AÇÕES DE CONHECIMENTO em curso, neste
2º JECível, atinentes à cobrança de tarifas administrativas para efeito de
concessão e cobrança de crédito da espécie discutida, frise-se, até
julgamento do referido REsp pela Segunda Seção do STJ e, ainda, tudo
isso sem nenhum prejuízo da marcha dos processos cujo trânsito em
julgado da sentença se operou e, mais, em qualquer hipótese, ressalvo a
primazia e a possibilidade de conciliação das partes. Intimem-se. Cumpra-
se.

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo 0604485-
23.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Francilene
Nascimento da Costa  - RECLAMADO: Claro S/A  - Defiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar
deduzida (fls. 6-7), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-11),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Claro S/A a exclusão do
nome da parte autora Francilene Nascimento da Costa de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito (contrato nº
0000000797161921), em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a
contar da ciência da presente ordem, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
10/04/2014 às 13:00h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), FLORIANO
EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC) - Processo 0604491-
30.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Francilene
Nascimento da Costa  - RECLAMADO: Claro S/A  - Defiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar
deduzida (fls. 6), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-10),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Claro S/A a exclusão do
nome da parte autora Francilene Nascimento da Costa de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto aos débitos, em
questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente
ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º,
VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação
e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora
para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes para
ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo
de comunicação. Cumpra-se.  Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   06/03/2014 às   10:30h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: GUILHERME VILELA DE PAULA (OAB 3697/AC), RENATO BADER
RIBEIRO (OAB 3035/AC), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA (OAB 3323/
AC), JECSON CAVALCANTE DUTRA (OAB 3260/AC), RAPHAEL BEYRUTH
BORGES (OAB 2852/AC), GABRIELA RODRIGUES SILVEIRA (OAB 3072/
AC) - Processo 0605104-84.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - RECLAMANTE: IVA
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MARIA DE OLIVEIRA COSTA  - RECLAMADO: Companhia de Eletricidade
do Acre - ELETROACRE  - Ordeno, observado o depósito judicial acostado
aos autos (fls. 51), a ordeno a expedição de alvará para levantamento da
importância depositada para cumprimento da obrigação. Após, arquive-
se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB 2472/AC), JECSON CAVALCANTE
DUTRA (OAB 3260/AC), NARA CIBELE FIRMINO DE MESQUITA (OAB 2593/
AC), CLÁUDIA CARDOSO (OAB 52106/SP) - Processo 0605141-
14.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: MARIA ANTONIA
DE ARAÚJO VIEIRA  - RECLAMADO: CESSAO CRED21-MERIDIANO FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO
PADRONIZADOS  - Ordeno, observado o depósito judicial acostado aos
autos (fls. 162), a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se. Intimem-
se. Cumpra-se.

ADV: RENNAN VIANNA SANTOS (OAB 3675/AC), GABRIELA RODRIGUES
SILVEIRA (OAB 3072/AC), GUSTAVO AMATO PISSINI, ANDRÉ COSTA
FERRAZ (OAB 271481A/SP), FRANCISCO ALVES DE ASSIS FILHO (OAB
3190/AC), MARCEL BEZERRA CHAVES (OAB 2703/AC), RODRIGO
MAFRA BIANCAO (OAB 2822/AC) - Processo 0606686-22.2012.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem -
RECLAMANTE: JOANDERSON BRITO DA SILVA  - RECLAMADO: BANCO
DO BRASIL  - Em mesa hoje. Declaro, com fundamento no art. 42, § 1º, da
Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), em face da ausência de preparo,  conforme
certidão exarada (fls. 144), a deserção do recurso interposto (fls. 117-
131) e, assim, ordeno as providências da espécie. Intimem-se. Cumpra-
se.

ADV: RAPHAEL CORREA GOES (OAB 3243/AC), MAURIZETE DE OLIVEIRA
SOUZA (OAB 562/AC), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - Processo
0606703-58.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Cobrança indevida de ligações - RECLAMANTE: francisco medeiros da
silva  - RECLAMADO: Brasil Telecom Celular S/A  - Cumpra-se o r. ato
judicial exarado às fls. 20. Após, à contadoria para cálculo atualizado,
como requerido (fls. 21-23). Intimem-se. Cumpra-se. ((((( fls. 20 =  Ordeno,
observado o depósito judicial acostaddo aos autos (fls. 19), a expedição
de alvará para levantamento da importância depositada para cumprimento
da obrigação.  Após, arquive-se.  Intimem-se. Cumpra-se.)))))

ADV: CERGIANALAS EMILIA COUCEIRO COSTA (OAB 3365/AC), KELEN
REJANE NUNES SOBRINHO (OAB 3098/AC) - Processo 0703717-
21.2013.8.01.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota
Promissória - RECLAMANTE: K.G.F. GOUVEIA - ME (Acessorize)  -
RECLAMADA: Janaína Angélica Ferreira de Souza  - VISTOS etc.    Em
mesa hoje.   Defiro a pretensão da parte ré (fls. 13) e, assim, observada
a disponibilidade de pauta, ordeno a redesignação da audiência (fls. 9)
para as providências da espécie.  Intimem-se.   Cumpra-se. Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do MM. Juiz de Direito, Dr.
Marcos Thadeu de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento agendada às fls. 9 foi REDESIGNADA para o dia 23/10/2013
às 10:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que
a parte ré foi devidamente intimada no balcão da secretaria desta unidade,
conforme assinatura abaixo exarada. O referido é verdade. Dou fé.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0171/2013

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC), JOSÉ LUZIVAN
DO NASCIMENTO AGUIAR (OAB 3205/AC) - Processo 0001540-
15.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia -
RECLAMANTE: Darcilene da Silva Barros  - RECLAMADO: 14 Brasil Telecom
Celular S/A  - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER CONTRARRAZÕES
- RECORRENTE: DARCILENE DA SILVA BARROS   RECORRIDA:  OI S/A

ADV: JUCYANE PONTES DE ASSIS (OAB 2540/AC), CELSON MARCON
(OAB 3266/AC), ALEX ALVES DA SILVA (OAB 3959/AC), TATIANA KARLA
ALMEIDA MARTINS (OAB 2924/AC) - Processo 0001706-
47.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies
de Contratos - RECLAMANTE: Moacir  Moniz Sobral  - RECLAMADO:
Banco BV Financeira S.A.  - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER
CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A  CFI  RECORRIDO:
MOACIR MONIZ SOBRAL

ADV: ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), THAIZE CRISTINA
FAGUNDES DA SILVA (OAB 138162/MG), JUCYANE PONTES DE ASSIS
(OAB 2540/AC) - Processo 0002033-89.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE:
Rodrigo Vasconcelos Eluan de Araújo  - RECLAMADO: Americel AC/ Claro

- VISTOS etc.   Em mesa hoje.    Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º
e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE), a pretensão da parte autora (fls.
92) e, assim, observado o impedimento demonstrado (fls. 93), torno sem
efeito o r. ato judicial de fls.  91 e, por outra, ordeno a designação de nova
audiência de instrução e julgamento para as providências da espécie.
Intimem-se.   Cumpra-se.   Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 30/10/2013 às 08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.    Conciliação, Instrução e Julgamento Data:
30/10/2013 Hora 08:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 3
Situacão: Pendente

ADV: GABRIELA RODRIGUES SILVEIRA (OAB 3072/AC), THALITA CONDE
MOREIRA DE VASCONCELOS SOUZA, MARCEL BEZERRA CHAVES (OAB
2703/AC), MARCIO BEZERRA CHAVES (OAB 3198/AC), ANA FLAVIA
PEREIRA GUIMARÃES (OAB 105287/MG) - Processo 0003290-
86.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: rosângela Nunes de Oliveira Lima  -
RECLAMADO: CLARO  ( Americel S/A)  - Intimem-se as partes para
ciência do Acórdão da Turma Recursal (fls. 66-72). Defiro a pretensão da
parte autora (fls. 81) e, assim, ordeno a expedição de alvará para
levantamento da importância depositada para cumprimento da obrigação.
Após, arquive-se. Cumpra-se.

ADV: JOÃO FERNANDO FAGUNDES LOBO (OAB 2758/AC), FRANCISCO
VALADARES NETO (OAB 2429/AC), PATRICIA VIRGINIA VALADARES
(OAB 2374/AC), FERNANDA RIVÉ  MACHADO (OAB 62828/RS) - Processo
0008548-43.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Maria Neide dos Santos
Modesto  - RECLAMADO: TAM VIAGENS  - Em mesa hoje. Homologo, com
fundamento no art. 57, caput, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), na forma
deduzida (fls. 54-55), o acordo extrajudicial das partes e declaro, com
apoio no art. 269, III, do CPC, a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE) - Processo 0009439-
64.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Raimundo da Silva Oliveira  - RECLAMADO: Banco
Pan Americano S/A  - VISTOS etc. Em mesa hoje. Homologo, com
fundamento no art. 158, parágrafo único, e 267, VIII, do Código de Processo
Civil (CPC), na forma requerida (fls. 21), a desistência da ação e declaro
a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-se. Rio Branco-AC, 20 de agosto
de 2013.

ADV: TATIANA KARLA ALMEIDA MARTINS (OAB 2924/AC) - Processo
0012513-29.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Maria José de Oliveira Assis
- RECLAMADO: DISMOBRAS Imp. Exp. e Dist. de Móveis e Eletrodomésticos
LTDA - Pelmex MS Ltda - Losango Promotora de Vendas Ltda  - Em mesa
hoje. Homologo, com fundamento no art. 158, parágrafo único, e 267, VIII,
do Código de Processo Civil (CPC), na forma requerida (fls. 22), a
desistência da ação e declaro a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-
se.

ADV: PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), VIRGINIA MEDIM ABREU,
FABIOLA ASFURY RODRIGUES (OAB 2736/AC), NARA CIBELE FIRMINO
DE MESQUITA (OAB 2593/AC), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO (OAB
145521/SP), ROBERTO PELLINI JÚNIOR (OAB 209369/SP), TOBIAS LEVI
DE LIMA MEIRELES (OAB 3560/AC) - Processo 0016819-
12.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO
CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Antonio Rosaldo dos Santos  -
RECLAMADO: B2W  Companhia Global do Varejo (SUBMARINO) -
MASTERCARD BRASIL S/C LTDA  - Intimem-se as partes para ciência do
Acórdão da Turma Recursal (fls. 136-142). Após, arquive-se. Cumpra-
se.

ADV: STELA  ESTEVES PEREIRA (OAB 238318/SP), ALEXANDRINA MELO
DE ARAUJO (OAB 401/AC), ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA
COSTA (OAB 3054/AC), FERDINANDO FARIAS ARAÚJO NETO (OAB 2517/
AC), MARÍLIA GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (OAB 3615/AC), RUBENS
GASPAR SERRA (OAB 119859/SP) - Processo 0020562-30.2011.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Margareth Pereira Frota  - RECLAMADO: Banco Bradesco
Financiamentos S.A  - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 116) e,
assim, ordeno a expedição de alvará para levantamento da importância
depositada para cumprimento da obrigação. Após, arquive-se. Intimem-
se. Cumpra-se.

ADV: NEIVA NARA RODRIGUES DA COSTA (OAB 3478/AC), GEANE
PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA
(OAB 3366/AC), STELLA MARIA OLÍMPIA PIRES (OAB 2740/AC), DARLING
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LOPES VASQUES PASQUEL (OAB 2541/AC) - Processo 0021378-
12.2011.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
CIVIL - RECLAMANTE: Paulo Henrique Holanda Soares  - RECLAMADO:
Banco Itaucard  S.A -  Instituto de  Ensino Superior do Acre - IESACRE
(UNINORTE)  - Intimem-se as partes para ciência do Acórdão da Turma
Recursal (fls. 131-135). Após, arquive-se. Cumpra-se.

ADV: CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), MAURO PAULO
GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0022019-63.2012.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral -
RECLAMANTE: Jozeneide Silva dos Santos  - RECLAMADO: Banco
Bradesco S/A  - ((((( fls. 76)))))  RAZÃO DISTO,  com  fulcro nos artigos
2º,  5º e  6º  da  Lei n.º  9.099/95,  EM SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO LEIGA
(fls. 75),  julgo PROCEDENTE EM PARTE E CONDENO O RÉU BANCO
BRADESCO S/A a pagar a autora JOZENEIDE SILVA DOS SANTOS a
importância de R$-2.000,00(dois mil reais) ,  com incidência  de correção
monetária a partir do presente  arbitramento e juros de mora  apartir da
ação,   Publique-se.  Registre-se. Intimem-se.    Cumpra-se.

ADV: GERLUCIA AFONSO DE ALMEIDA MAGALHÃES (OAB 3857/AC),
MAYLON TAUMATURGO OLIVEIRA (OAB 3678/AC), SHEKYING RAMOS
LING (OAB 47349/PR), PAULO HENRIQUE DA CRUZ (OAB 35241/PR),
THIAGO AUGUSTO CARVALHO (OAB 3527/AC), ALINE BATISTA DA
COSTA (OAB 3126/AC) - Processo 0023327-37.2012.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE:
Jerivan Sousa Fortes  - RECLAMADO: Facinter  - Ordeno, observado o
depósito judicial acostado aos autos (fls. 90), a expedição de alvará para
levantamento da importância depositada para cumprimento da obrigação.
Após, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS (OAB 3633/AC), THIAGO
MENDES FONTENELE (OAB 3606/AC), MARILI RIBEIRO TABORDA (OAB
3552/AC), JOÃO AUGUSTO FREITAS GONÇALVES (OAB 3043/AC),
MARILI RIBEIRO TADORDA (OAB 12293/PR), THALES ROCHA BORDIGNON
(OAB 2160/AC), GILLIARD NOBRE ROCHA (OAB 2833/AC), CARLOS
VINICIUS LOPES LAMAS (OAB 1658/AC) - Processo 0600115-
98.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto
Indevido de Título - RECLAMANTE: João de Oliveira  - RECLAMADO: ACRE
COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - XAPURY MOTORS - BANCO
TOYOTA DO BRASIL S/A  - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER
CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOÃO DE OLIVEIRA

ADV: VANDERLEI SCHMITZ JÚNIOR (OAB 3582/AC) - Processo 0600416-
45.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
- RECLAMANTE: Vanderlei Schmitz Júnior  - RECLAMADO: paulo rego da
silva  - ADVOGADO: Vanderlei Schmitz Júnior  - Em mesa hoje. Decreto,
com fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 20, da Lei Federal nº 9.099/95
(LJE), em face da intimação e do não comparecimento da parte ré à
audiência designada (fls. 10), a revelia e, em conseqüência, atento ao
caráter relativo da presunção de verdade e observadas as regras de
experiência comum e técnica e, especialmente, ponderados os fatos
alegados na petição inicial (fls. 1-3) e os elementos de prova apresentados
e colhidos (fls. 4-5), sob os auspícios do que considero justo e equânime,
julgo procedente o pedido e condeno a parte ré paulo rego da silva a
pagar à parte autora Vanderlei Schmitz Júnior a importância de R$ 900,00
(novecentos reais), com incidência de correção monetária e juros de
mora a partir do ajuizamento da ação. P.R.I.A. Cumpra-se.

ADV: RENNAN VIANNA SANTOS (OAB 3675/AC) - Processo 0600675-
40.2013.8.01.0070 -  Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Joana Maria
Pereira Gomes  - RECLAMADO: DOT S MODA INTIMA LTDA ME  - Em mesa
hoje. Homologo, com fundamento no art. 158, parágrafo único, e 267, VIII,
do Código de Processo Civil (CPC), na forma requerida (fls. 27), a
desistência da ação e declaro a extinção do processo. P.R.I.A. Cumpra-
se.

ADV: JOSE JEREMIAS RAMALHO DE BARROS (OAB 590/AC) - Processo
0603204-32.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Despejo para Uso Próprio - RECLAMANTE: Maria Assunção Justa De
Freitas  - RECLAMADO: Rodrigo Leite Ferreira  - VISTOS etc.   Em mesa
hoje.   Defiro a pretensão da parte autora (fls. 15-16) e, assim, observada
a disponibilidade de pauta, ordeno a antecipação da audiência designada
(fls. 1) para as providências da espécie, porém, não sendo possível a
antecipação, mantenha-se a audiência já pautada.   Intimem-se.  Cumpra-
se.   Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de
Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi
DESIGNADA para o dia 30/10/2013 às 10:30h, expedindo as intimações
devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou
fé.    Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 30/10/2013 Hora 10:30

Local: 2º Juizado Especial Cível-Conciliação 3 Situacão: Pendente

ADV: MARCELO PERES (OAB 140646/SP), JECSON CAVALCANTE DUTRA
(OAB 3260/AC), ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI (OAB 267830/SP)
- Processo 0603592-66.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes -
RECLAMANTE: ALCIMAR ANJO PAULA  - RECLAMADO: FIDC NP - FUNDO
DE INVESTIMENTOS EMDIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
NP  - Intimem-se as partes para ciência do Acórdão da Turma Recursal
(fls. 83-85) e, no prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de interesse, sob
pena de arquivamento. Cumpra-se.

ADV: WILLIAM DE FIGUEIREDO BITTENCOURT (OAB 2899/AC) - Processo
0603805-38.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Perdas e Danos - RECLAMANTE: JESUS CAVALCANTE SILVA  -
RECLAMADO: BV FINANCEIRA S.A  - Defiro, com fundamento nos arts.
2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida
(fls. 9), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-10 e 18-
21), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco
qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré BV FINANCEIRA
S.A a exclusão do nome da parte autora JESUS CAVALCANTE SILVA de
cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito,
em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da
presente ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no
art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio
idôneo de comunicação. Cumpra-se.  Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   21/11/2013  às   08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: DULCINEA DE AZEVEDO BARBOSA DE CASTRO (OAB 3693/AC) -
Processo 0603927-51.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Direito de Imagem - RECLAMANTE: VALCEMIR MENDES CORDEIRO
- VISTOS etc. Em mesa hoje. Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e
6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão de tutela antecipada do
autor VALCEMIR MENDES CORDEIRO (fls. 3), pois, em primeiro exame,
ponderado o que há nos autos (fls. 1-19), não vislumbro o quanto basta
a exigida feição do bom direito, porém, observada a doisponibilidade de
pauta, ordeno a antecipação da audiência designada para data próxima.
Intimem-se. Cumpra-se.  Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   25/03/2014  às   13:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.   Audiência Designada   Conciliação, Instrução
e Julgamento   -   Data: 25/03/2014 Hora 13:00 Local: 2º Juizado Especial
Cível-Instrução

ADV: EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 3193/AC) - Processo
0603960-41.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: LIZIANE
FAVERO DETTWEILER  - RECLAMADA: ANA SUEL FERREIRA FARIAS -
ANA SUEL FERREIRA FARIAS-ME - MANAUS AMBIENTAL S.A.  - Defiro,
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 17), pois, em primeiro exame do que
reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos
acostados (fls. 1-39 e 43-49), vislumbro o quanto basta a feição do bom
direito e, ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à
parte ré MANAUS AMBIENTAL S/A a exclusão do nome da parte autora
LIZIANE FAVERO DETTWEILER de cadastro restritivo (SPC, SERASA e
outros), frise-se, quanto ao débito, em questão, no prazo máximo de 1
(um) dia, a contar da ciência da presente ordem, sob pena de pagamento
de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final.
Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se.    Certifico
e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
31/03/2014 às  08:00h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC), RENATO
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BADER RIBEIRO (OAB 3035/AC) - Processo 0603980-32.2013.8.01.0070
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
- RECLAMANTE: BIJUZINHA BIJUTEIRIAS LTDA - ME  - RECLAMADO:
Claro S/A  - VISTOS etc.    Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º,
da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida (fls. 7),
pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime, ponderados os
fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-8), vislumbro o quanto
basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado de eventual
demora e, assim, ordeno à parte ré Claro S/A restabelecer de imediato ou,
no máximo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência da
presente ordem judicial, sob pena de pagamento de multa diária de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais), os serviços de telecomunicações
prestados à autora BIJUZINHA BIJUTEIRIAS LTDA - ME, referentes às
linhas móveis (68) 9214-0744 e 9226-1319, até decisão posterior.
Esclareço que, cumprida a liminar, deverá a autora continuar pagando as
faturas vincendas.     Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei
Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se.    Cumpra-se.   Certifico
e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
03/04/2014 às   11:45h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC) - Processo
0604030-58.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Everton
José Ramos da Frota  - RECLAMADO: Vivo Teleacre Celular - SERASA
EXPERIAN  - ADVOGADO: Everton José Ramos da Frota  - Defiro, com
fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 18), pois, em primeiro exame do que
reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos
acostados (fls. 1-24), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e,
ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré
Vivo Teleacre Celular e outro a exclusão do nome da parte autora Everton
José Ramos da Frota de cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros),
frise-se, quanto ao débito, em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a
contar da ciência da presente ordem, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
04/04/2014 às  10:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: WELINTON SILVA (OAB 3807/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS DA
FROTA (OAB 3819/AC) - Processo 0604035-80.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e
devolução do dinheiro - RECLAMANTE: Maria de Fátima de Oliveira  -
RECLAMADO: Banco Gerador S/A  - Defiro, com fundamento nos arts. 2º,
5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida
(fls. 12), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-25),
vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado
de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Banco Gerador S/A a
exclusão do nome da parte autora Maria de Fátima de Oliveira de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito, em questão,
no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei
Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes para ciência
e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo de
comunicação. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   20/03/2014  às   11:45h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: GERSEY SILVA DE SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC), JEANNE DE
SOUZA SANTIAGO (OAB 3089/AC) - Processo 0604036-
65.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de
Crédito - RECLAMANTE: Jeferson Lermen  - RECLAMADO: SICOOB
(SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL) - PAGSEGURO

INTERNET LTDA  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.    Indefiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar
da parte autora Jeferson Lermen (fls. 12), pois, em primeiro exame,
ponderado o que há nos autos (fls. 1-34), não vislumbro o quanto basta
a feição do bom direito e o risco qualificado de eventual demora. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se.    Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em vista
a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   31/03/2014  às   13:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé. Audiência Designada  Conciliação, Instrução
e Julgamento  -  Data: 31/03/2014 Hora 13:00

ADV: FERDINANDO FARIAS ARAÚJO NETO (OAB 2517/AC) - Processo
0604117-14.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Fornecimento de Energia Elétrica - RECLAMANTE: JOAO PAULO DE
ARAUJO FROTA  - RECLAMADO: Companhia de Eletricidade do Acre -
ELETROACRE  - Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei
Federal nº 9.099/95 (LJE), em face da natureza da relação e da
essencialidade da prestação, a pretensão liminar deduzida (fls. 14), pois,
em primeiro exame do que reputo justo-equânime, ponderados os fatos
iniciais e os documentos acostados (fls. 1-21), vislumbro o quanto basta
a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado de eventual demora e,
assim, ordeno à parte ré Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
não suspender o fornecimento de energia elétrica do imóvel (UNIDADE
CONSUMIDORA N.º 522341), frise-se, em relação à controvérsia dos
autos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), até decisão final.  Inverto, com fundamento no art. 6º,
VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação
e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora
para facilitação da defesa de seus direitos.  Intimem-se as partes para
ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo
de comunicação.  Intimem-se.    Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo
em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de
Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   03/04/
2014 às   09:15h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno,
que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo
0604158-78.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Prestação de Serviços - RECLAMANTE: CLEOMAR DA SILVA MATOS  -
RECLAMADO: Banco do Brasil  - Em mesa hoje. Defiro, com fundamento
no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, a pretensão deduzida (fls. 8) e,
assim, inverto o ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da
defesa de seus direitos. Intimem-se Cumpra-se. Audiência   ÚNICA
Designada de  Conciliação, Instrução e Julgamento    -   Data: 21/03/2014
Hora 11:45 Local: 2º Juizado Especial Cível-Conciliação, Instrução e
Julgamento Situacão: Pendente

ADV: ALBERTO BARDAWIL NETO, MARCOS ANTONIO CARNEIRO
LAMEIRA (OAB  3265/AC) - Processo 0604180-39.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - RECLAMANTE: OSMARICÉLIA BARRETO DOS SANTOS
ALMEIDA  - RECLAMADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  - Defiro,
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 8), pois, em primeiro exame do que reputo
justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados
(fls. 1-15), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o
risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES S/A a exclusão do nome da parte autora
OSMARICÉLIA BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA de cadastro restritivo
(SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito, em questão, no
prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei
Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes para ciência
e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio idôneo de
comunicação. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   11/03/2014   às
09:15h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a
referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA - Processo 0604197-
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75.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: EUDA LOPES
FERNANDES GOUVEIA  - RECLAMADO: MERIDIANO  - Defiro, com
fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 8), pois, em primeiro exame do que reputo
justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados
(fls. 1-13), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o
risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré
MERIDIANO a exclusão do nome da parte autora EUDA LOPES FERNANDES
GOUVEIA de cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto
ao débito, em questão, no prazo máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência
da presente ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no
art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio
idôneo de comunicação. Cumpra-se.  Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   04/04/2014 às   08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo 0604235-
87.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: Neuza Maria das Virgens  - RECLAMADA: Brasil
Telecom S/A  - VISTOS etc.    Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º,
da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE), em face da aparência de verdade e
relevância das alegações iniciais (fls. 1-7) e, ainda, da prova documental
acostada (fls. 8-27), a pretensão liminar deduzida (fls. 6) e, assim, ordeno
à parte ré Brasil Telecom S/A não incluir o nome da parte autora Neuza
Maria das Virgens em cadastro restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-
se, referente aos débitos em discussão, sob pena de  pagamento de
multa diária de R$ 150,00 (cento cinquenta reais), até decisão final. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio
idôneo de comunicação. Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   04/04/2014  às   08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: UBIRATAM RODRIGUES LOBO (OAB 3745/AC) - Processo 0604247-
04.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível  -
Enriquecimento sem Causa - RECLAMANTE: BRENDA NADYLA DA SILVA
SOUZA  - RECLAMADO: Banco BMG S.A. e outro - VISTOS etc.    Defiro,
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar deduzida (fls. 15), pois, em primeiro exame do que
reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos
acostados (fls. 20 e 21), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito
e, ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte
ré BANCO BMG S.A. a se abster, a contar da ciência do presente ato, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais), de cobrar da parte autora BRENDA NADYLA DA SILVA SOUZA o
empréstimo (no valor de R$ 260,70, fls. 21), em questão, até decisão
final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90
(CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o
ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
23/10/2013 às   10:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé. Conciliação,
Instrução e Julgamento    Data: 23/10/2013 Hora 10:30

ADV: KAROLINE LAMEIRA (OAB 3829/AC) - Processo 0604286-
98.2013.8.01.0070 - Petição - Cédula de Crédito Bancário - REQUERENTE:
JOSÉ DA SILVA LOPES GONÇALVES  - REQUERIDO: Sabemi Seguradora
S/A  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.   Indefiro, com fundamento nos arts.
2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar da parte
autora JOSÉ DA SILVA LOPES GONÇALVES (fls. 10), pois, em primeiro
exame, ponderado o que há nos autos (fls. 1 a 23), não vislumbro o
quanto basta a feição do bom direito e o risco qualificado de eventual
demora.   Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/
90 (CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva,

o ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de
seus direitos.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   10/03/2014 às  13h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé. Audiência Designada    Conciliação, Instrução
e Julgamento   Data: 10/03/2014 Hora 13:00 Local: 2º Juizado Especial
Cível-Conciliação

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC) - Processo
0604365-77.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Direito de Imagem - RECLAMANTE: NEUZA BARBOSA DE AMORIM  -
RECLAMADO: Banco do Brasil S/A  -  VISTOS etc.    Defiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE) em face da aparência
de verdade e relevância das alegações iniciais (fls. 1-7) e, ainda, da prova
documental acostada (fls. 8 a 21), a pretensão liminar deduzida (fls. 5-6) e,
em conseqüência, ordeno à parte ré Banco do Brasil S/A a proceder de
imediato ou, no máximo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
ciência da presente ordem judicial, sob pena de pagamento de multa diária
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), à restituição de 70% (setenta por
cento) do valor dos proventos da parte autora NEUZA BARBOSA DE
AMORIM, descontados indevidamente de sua conta corrente nos meses
de maio e  julho de 2013 (fls. 11) e, ainda, sob a mesma pena, a se abster
nos meses subsequentes de efetuar descontos superiores a 30% (trinta
por cento) dos proventos creditados na conta corrente da demandante,
até decisão final.    Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal
nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência
subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da
defesa de seus direitos.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Certifico e dou fé que,
tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de
Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   10/04/2014
às  09:15h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que
a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: EDNEIA SALES DE BRITO (OAB 2874/AC) - Processo 0604394-
30.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Material - RECLAMANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
ARAUJO  - RECLAMADO: Banco BMG S.A.  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.
Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95
(LJE), a pretensão de tutela antecipada da parte autora MARIA DE FATIMA DO
NASCIMENTO ARAUJO (fls. 8-9), pois, em primeiro exame, ponderado o que
há nos autos (fls. ), não vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e o
risco qualificado de eventual demora.   Inverto, com fundamento no art. 6º,
VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação e a
hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte autora para
facilitação da defesa de seus direitos.   Intimem-se.   Cumpra-se.   Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   08/
04/2014 às  10:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno,
que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.    Audiência Designada
Conciliação, Instrução e Julgamento    -   Data: 08/04/2014 Hora 10:30

ADV: RENATA CORBUCCI CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC) - Processo
0604432-42.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Prestação de Serviços - RECLAMANTE: LUIZ CARLOS BRAZ  -
RECLAMADO: OI BRASILTELECOM  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.    Indefiro,
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a
pretensão liminar da parte autora LUIZ CARLOS BRAZ (fls. 13), pois, em
primeiro exame, ponderado o que há nos autos (fls. 17), não vislumbro o
quanto basta a feição do bom direito e o risco qualificado de eventual
demora. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/
90 (CDC), observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva,
o ônus da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de
seus direitos. Intimem-se.    Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   08/04/2014 às  13:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.    Audiência Designada    Conciliação,
Instrução e Julgamento    -   Data: 08/04/2014 Hora 13:00

ADV: ANDREA MEDEIROS GUEDES CABRAL OLIVEIRA (OAB 3337/AC) -
Processo 0604449-78.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Protesto Indevido de Título - RECLAMANTE: SUELY DE MAORIM
GOES  - RECLAMADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
(CLARO TV)  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.    Indefiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar
da parte autora SUELY DE MAORIM GOES (fls. 8), pois, em primeiro
exame, ponderado o que há nos autos (fls. 1-14), não vislumbro o quanto
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basta a feição do bom direito e o risco qualificado de eventual demora.
Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se.    Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em vista
a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   10/03/2014 às  08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.  Audiência Designada      Conciliação,
Instrução e Julgamento    Data: 10/03/2014 Hora 08:00 Local: 2º Juizado
Especial Cível-Instrução

ADV: ANDREA MEDEIROS GUEDES CABRAL OLIVEIRA (OAB 3337/AC) -
Processo 0604462-77.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RECLAMANTE:
ADRIANA LIMA DA SILVA  - RECLAMADO: EMPRESA OI - BRASIL TELECOM
S/A  - Defiro o pedido da autora de aditamento à inicial (fls. 10) e, assim,
ordeno os atos da espécie. Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º,
da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar deduzida (fls. 11),
pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime, ponderados os
fatos iniciais e os documentos acostados (fls. 1-9 e 10-11), vislumbro o
quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado de
eventual demora e, assim, ordeno à ré EMPRESA OI - BRASIL TELECOM
S/A suspender a cobrança do plano, em questão, debitada no cartão de
crédito (OUROCARD VISA  9655107) de titularidade da autora ADRIANA
LIMA DA SILVA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência da
presente ordem, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto, com fundamento no
art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), observada a natureza da
relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio
idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   27/03/2014 às  08:00h,
expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida
audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO.
O referido é verdade. Dou fé.

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS
GW OZDZ POERSCH (OAB 3172/AC) - Processo 0604488-
75.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Francilene
Nascimento da Costa  - RECLAMADO: Claro S/A  - Defiro, com fundamento
nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão liminar
deduzida (fls. 6-7), pois, em primeiro exame do que reputo justo-equânime,
ponderados os fatos iniciais e os documentos acostados (fls. ), vislumbro
o quanto basta a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado de
eventual demora e, assim, ordeno à parte ré Claro S/A a exclusão do
nome da parte autora Francilene Nascimento da Costa de cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito no valor de
R$ 107,02 (fls. 9, nº  796571732), no prazo máximo de 1 (um) dia, a
contar da ciência da presente ordem, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e
dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
11/04/2014  às   08:00h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC) - Processo 0604511-
21.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação
/ Revisão de Contrato - RECLAMANTE: CASIMIRO HESSEL JUNIOR  -
RECLAMADO: Banco Bradesco S/A  - VISTOS etc.    Em mesa hoje.
Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95
(LJE), a pretensão liminar deduzida (fls. 14), porém, o faço não como
requerido, mas nos termos deste ato e, assim, ponderados os fatos
iniciais e os documentos acostados (fls. 1-37), vislumbro o quanto basta
a feição do bom direito e, ainda, o risco qualificado de eventual demora e,
assim, ordeno à parte ré BANCO BRADESCO S/A a exclusão do nome da
parte autora CASIMIRO HESSEL JUNIOR de cadastro restritivo (SPC,
SERASA e outros), frise-se, quanto ao débito em discussão, no prazo
máximo de 1 (um) dia, a contar da ciência da presente ordem, sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até
decisão final e, ainda, no mesmo prazo e sob a mesma pena, ordeno ao
réu suspender qualquer cobrança e débito em conta corrente (Ag 0427,

Conta 0660763-2) do contrato referido (fls. 37), até decisão final.      Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação, o ônus da prova a favor da parte
autora para facilitação da defesa de seus direitos.    Intimem-se as partes
para ciência e cumprimento do presente ato judicial por qualquer meio
idôneo de comunicação.   Cumpra-se.    Certifico e dou fé que, tendo em
vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação,
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   07/03/2014   às
09:15h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a
referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e
JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: JOANNA NATALIA FARIAS BARBOSA (OAB 3565/AC), LUIZ
HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 0604539-
86.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito,
nulidade ou anulação - RECLAMANTE: SANDRA DANIELA BOAVENTURA
USHER  - RECLAMADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  -
Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95
(LJE), a pretensão liminar deduzida (fls. 9), pois, em primeiro exame do
que reputo justo-equânime, ponderados os fatos iniciais e os documentos
acostados (fls. 1-19), vislumbro o quanto basta a feição do bom direito e,
ainda, o risco qualificado de eventual demora e, assim, ordeno à parte ré
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS se abster de cobrar da parte
autora SANDRA DANIELA BOAVENTURA USHER o valor do seguro
residencial (R$ 48,16), em questão, no prazo máximo de 3 (três) dias, a
contar da ciência da presente ordem, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até decisão final. Inverto,
com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC),
observada a natureza da relação e a hipossuficiência subjetiva, o ônus
da prova a favor da parte autora para facilitação da defesa de seus
direitos. Intimem-se as partes para ciência e cumprimento do presente ato
judicial por qualquer meio  idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico
e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência
ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia
15/04/2014   às   11:45h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO (OAB 974/AC) - Processo
0604559-77.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Material - RECLAMANTE: WIDSON ASFURY DA
COSTA  - Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de
Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi
DESIGNADA para o dia   19/12/2013   às    11:45h, expedindo as intimações
devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou
fé. Conciliação, Instrução e Julgamento   -   Data: 19/12/2013 Hora 11:45
Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução

ADV: GERALDO NEVES ZANOTTI (OAB 2252/AC), RAQUEL CAOBIANCO
QUEIROZ MATEUS MURAD (OAB 3469/AC) - Processo 0604574-
46.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança
indevida de ligações - RECLAMANTE: IRMA CAOBIANCO QUEIROZ
MATEUS  - RECLAMADO: CLARO EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÃO S/A  - VISTOS etc.    Defiro, com fundamento nos
arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE), em face da aparência
de verdade e relevância das alegações iniciais (fls. 1-6) e, ainda, da
prova documental acostada (fls. 7 a 20), em parte a pretensão liminar
deduzida (fls. 6) e, assim, ordeno à parte ré CLARO S/A não incluir o
nome da parte autora IRMA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS em cadastro
restritivo (SPC, SERASA e outros), frise-se, referente ao contrato em
discussão (cód. cliente nº 188484141, linha (68) 3321-5109), sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento cinquenta reais), até
decisão final. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, da Lei Federal nº
8.078/90 (CDC), observada a natureza da relação, o ônus da prova a
favor da parte autora para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-
se as partes para ciência e cumprimento do presente ato judicial por
qualquer meio idôneo de comunicação. Cumpra-se. Certifico e dou fé
que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA
de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia   21/03/
2014   às   11:45h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO  e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé.

ADV: THEODOMIRO MARREIRO DE MATTOS (OAB 3764/AC), CELSON
MARCON (OAB 3266/AC), MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC)
- Processo 0604657-96.2012.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Financiamento de Produto - RECLAMANTE: SHEILA MARIA
FERREIRA DE PAULA  - RECLAMADO: BV Financeiro S/A Credito Financeiro
e Investimento  - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER
CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A  RECORRIDA:
SHEILA MARIA FERREIRA DE PAULA
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3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO GIORDANE DE SOUZA DOURADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRÍCIA LOPES DE ALMEIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0180/2013

ADV: GABRIELA RODRIGUES SILVEIRA (OAB 3072/AC), CAROLINA DE
MENEZES PAZ (OAB 3529/AC), GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 261030/
SP), ANA CAROLINY SILVA AFONSO CABRAL (OAB 2613/AC) - Processo
0001868-13.2011.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - DIREITO CIVIL
- RECLAMANTE: Francisco de Assis Ramos de Moura  - RECLAMADO:
Banco do Brasil S/A, Agência 0071-X  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato
intimo a empresa executada Banco do Brasil S/A, Agência 0071-X, do
Bloqueio de valores nos autos, bem como para no prazo de 15(quinze)
dias, se o quiser, oferecer impugnação à penhora on-line observando a
limitação da matéria enumerada no art. 52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC), ANA LUIZA
FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC), EDESÔNIA CRISTINA TEIXEIRA
(OAB 3109/AC), THAYNAN GALVÃO OLIVEIRA (OAB 2531E/AC) -
Processo 0002051-81.2011.8.01.0070 - Cumprimento de sentença -
DIREITO CIVIL - CREDOR: R. A. Lopes Ltda - ME  - DEVEDOR: José Félix
Neves do Nascimento  - ATO ORDINATÓRIO: Dá a parte credora por
intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do
mandado negativo, sob pena de extinção do processo.

ADV: MARCO ANTONIO MOURÃO DE OLIVEIRA (OAB 2426/AC) - Processo
0004848-64.2010.8.01.0070 (070.10.004848-0) - Cumprimento de
sentença - Indenização por Dano Moral - CREDOR: Marco Antonio Mourão
de Oliveira  - DEVEDOR: José Ivan Martins Gomes  - ATO ORDINATÓRIO:
Dá a parte credora por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar-se acerca do mandado de penhora negativo, sob pena de
extinção do processo.

ADV: FERDINANDO FARIAS ARAÚJO NETO (OAB 2517/AC) - Processo
0005896-58.2010.8.01.0070 (070.10.005896-5) - Cumprimento de
sentença - Indenização por Dano Moral - CREDOR: Ferdinando Farias
Araújo Neto  - DEVEDOR: Julio Francisco Almeida  - ADVOGADO:
Ferdinando Farias Araújo Neto  - ATO ORDINATÓRIO: Dá a parte credora
por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca do
mandado de penhora no rosto dos autos negativo, sob pena de extinção
do processo.

ADV: NARA CIBELE FIRMINO DE MESQUITA (OAB 2593/AC), ANA LUIZA
FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC), FABIULA ALBUQUERQUE
RODRIGUES (OAB 3188/AC) - Processo 0006480-91.2011.8.01.0070 -
Cumprimento de sentença - Pagamento - CREDOR: MARQUES E FARIA
LTDA  - DEVEDOR: João Torres Santos  - ATO ORDINATÓRIO: Dá a parte
credora por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se
acerca do mandado de penhora negativo, sob pena de extinção do
processo.

ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP),
AGNALDO KAW ASAKI (OAB 3884/MT) - Processo 0008565-
16.2012.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - Consórcio -  CREDORA:
Silvia da Silva Lima  - DEVEDOR: Consórcio Nacional  Yamaha - Dante
Gregnanin Advocacia  - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Expeça-se alvará
em favor da parte credora, concernente aos valores depositados
voluntariamente a pp. 100. Após, intime-se o executado para, no prazo de
05 (cinco) dias, cumprir a obrigação de fazer estabelecido na liminar de p.
11, devendo o devedor atentar-se aos comprovantes de endereço
acostado pela exequente a pp. 43-50, sob pena de multa diária que elevo
para 1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: CHARLLES RONEY BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 2556/AC), JOSE
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 3399/AC) - Processo 0010466-
53.2011.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano
Moral - CREDOR: Maria Raimunda Barros Nishizawa  - DEVEDOR: Banco
Citicard S/A  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa executada
Banco Citicard S/A, do Bloqueio de valores nos autos, bem como para no
prazo de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação à penhora
on-line observando a limitação da matéria enumerada no art. 52, inciso IX
da lei 9099/95.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC),
ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA (OAB 3323/AC), RENATO BADER RIBEIRO
(OAB 3035/AC), GUILHERME VILELA DE PAULA (OAB 69306/MG) -
Processo 0013299-10.2012.8.01.0070 - Cumprimento de sentença -

DIREITO CIVIL - CREDORA: Erica de Oliveira Somosa  - DEVEDOR:
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - ATO ORDINATÓRIO:
Neste ato intimo a empresa executada Companhia de Eletricidade do Acre
- ELETROACRE, do Bloqueio de valores nos autos, bem como para no
prazo de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação à penhora
on-line observando a limitação da matéria enumerada no art. 52, inciso IX
da lei 9099/95.

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC) - Processo
0021004-59.2012.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - Indenização
por Dano Moral - CREDOR: Francisco dos Santos Rodrigues  - DEVEDOR:
14 Brasil Telecom Celular S/A - OI  - RECLAMADO: Gorila E-Solução em
Internet Ltda  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa executada
14 Brasil Telecom Celular S/A - OI, do Bloqueio de valores nos autos, bem
como para no prazo de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação
à penhora on-line observando a limitação da matéria enumerada no art.
52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: KARLYNETE DE SOUZA ASSIS (OAB 3797/AC), MARCELO TOSTES
DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM
(OAB 3554/AC) - Processo 0021456-69.2012.8.01.0070 - Cumprimento
de sentença - DIREITO CIVIL - CREDOR: Maria Helena Deni de Carvalho  -
DEVEDOR: Casas Bahia Comercial Ltda  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato
intimo a empresa executada Casas Bahia Comercial Ltda, do Bloqueio de
valores nos autos, bem como para no prazo de 15(quinze) dias, se o
quiser, oferecer impugnação à penhora on-line observando a limitação da
matéria enumerada no art. 52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: JOÃO BATISTA TEZZA FILHO (OAB 105/AC), JULIANA GANIMI (OAB
175028/SP), DENVER MAC DONALD PEREIRA VASCONCELOS, EDUARDO
JOSE VASCONCELOS E SILVA (OAB 3141/AC), ALEXANDRE PAIVA CALIL
(OAB 2894/RO), MICHELE LUANA SANCHES (OAB 2910/RO), BÊYRH
PRADO AGUIAR CASSEB (OAB 2733/AC) - Processo 0026470-
10.2007.8.01.0070 (070.07.026470-8) - Cumprimento de sentença -
CREDOR: Jannot Coelho  - DEVEDOR: Soraya Lobato Barcelos Tezza  -
ATO ORDINATÓRIO: Dá a parte credora  por intimada para, no prazo de 05
(cinco) dias, manifestar-se acerca do Renajud negativo, sob pena de
extinção do processo.

ADV: TATIANA KARLA ALMEIDA MARTINS (OAB 2924/AC), CLERMES
CASTRO DE SOUZA, ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC) -
Processo 0600116-83.2013.8.01.0070 - Cumprimento de sentença -
Perdas e Danos - CREDOR: RAIMUNDO OLIVEIRA DE MORAIS  - DEVEDOR:
Americel S.A (Claro)  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa
executada Americel S.A (Claro), do Bloqueio de valores nos autos, bem
como para no prazo de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação
à penhora on-line observando a limitação da matéria enumerada no art.
52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: MAURIZETE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 562/AC), AUREA TEREZINHA
SILVA DA CRUZ (OAB 2532/AC) - Processo 0600864-86.2011.8.01.0070
- Cumprimento de sentença - Pulsos Excedentes - CREDOR: Kelmy de
Araújo Lima  - DEVEDOR: 14 Brasil Telecom Celular S/A  - ATO
ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa executada 14 Brasil Telecom
Celular S/A, do Bloqueio de valores nos autos, bem como para no prazo
de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação à penhora on-line
observando a limitação da matéria enumerada no art. 52, inciso IX da lei
9099/95.

ADV: CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC), EDUARDO LUIZ BROCK
(OAB 91311/SP), GERSEY SILVA DE SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC),
FÁBIO RIVELLI (OAB 297608/SP) - Processo 0600980-92.2011.8.01.0070
- Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CREDORA:
CLAUDIA DA SILVA KOURI  - DEVEDORA: Natura Cosméticos S/A  -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Tendo em vista a certidão de folha 135,
deixo de aplicar a diretriz do Enunciado 80 do FONAJE, considerando o
pequeno valor necessário à complementação do preparo. Dessa forma,
em prestígio ao princípio da proporcionalidade, faculto à parte embargante
a complementação do preparo, no prazo de quarenta e oito horas. Intimem-
se. Após, venham-me os autos conclusos.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT), RENATA CORBUCCI
CORREA DE SOUZA (OAB 3115/AC), INARA GOVEIA JARDIM (OAB 3203/
AC), IZABELLE SOUZA PEREIRA PONTES (OAB 3585/AC) - Processo
0600999-98.2011.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
- CREDOR: alexandre vieira silva  - DEVEDOR: Banco Finasa BMC S/A  -
ATO ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa executada Banco Finasa
BMC S/A, do Bloqueio de valores nos autos, bem como para no prazo de
15(quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação à penhora on-line
observando a limitação da matéria enumerada no art. 52, inciso IX da lei
9099/95.
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ADV: MAURO MARCELINO ALBANO (OAB 2817/AC), MICHELLE DA COSTA
ARAÚJO LEITE (OAB 3564/AC) - Processo 0601360-81.2012.8.01.0070
- Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - REQUERENTE: JOSÉ
CLEONILSON BRAGA LEITE  - REQUERIDO: MAURO MARCELINO ALBANO
- ATO ORDINATÓRIO: Dá a parte credora por intimada do bloqueio negativo
nos autos bem como para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens
passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de
extinção e arquivamento, independente de nova intimação.

ADV: MARCOS ANTONIO CARNEIRO LAMEIRA (OAB 3265/AC),
MAURIZETE DE OLIVEIRA  SOUZA (OAB 562/AC), ALBERTO BARDAWIL
NETO - Processo 0601534-90.2012.8.01.0070 - Cumprimento de sentença
- Assinatura Básica Mensal - CREDOR: JOSÉ FERNANDES CAMPOS DE
QUEIROZ  - DEVEDORA: Brasil Telecom S/A  - ATO ORDINATÓRIO: Neste
ato intimo a empresa executada Brasil Telecom S/A, do Bloqueio de valores
nos autos, bem como para no prazo de 15(quinze) dias, se o quiser,
oferecer impugnação à penhora on-line observando a limitação da matéria
enumerada no art. 52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA, ADRIANA SILVA RABELO (OAB
2609/AC), CESAR AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO (OAB 86/AC),
MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0602753-41.2012.8.01.0070 - Cumprimento de sentença - Protesto
Indevido de Título - CREDORA: Marcia Calil Mendivil  - DEVEDOR: Banco
da Amazônia S/A  - ATO ORDINATÓRIO: Neste ato intimo a empresa
executada Banco da Amazônia S/A, do Bloqueio de valores nos autos,
bem como para no prazo de 15(quinze) dias, se o quiser, oferecer
impugnação à penhora on-line observando a limitação da matéria
enumerada no art. 52, inciso IX da lei 9099/95.

ADV: FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC), ANA LUIZA
FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC) - Processo 0603658-
46.2012.8.01.0070 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel
- REQUERENTE: LIMA & RODRIGUES LTDA-ME  - DEVEDOR: Thiago Bezerra
Maia  - DISPOSITIVO DA SENTENÇA: A parte exequente, conquanto
regularmente intimada, não compareceu à audiência designada nem
apresentou qualquer documento que justificasse sua ausência, razão
pela qual declaro a extinção do processo, com fundamento no art. 51, I,
da Lei n.º 9.099/95.  P.R.I.  Após,  arquivem-se

JUIZ(A) DE DIREITO MARIA PENHA SOUSA NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULA MARQUES DOS SANTOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0171/2013

ADV: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB 3085/AC), ANA
CAROLINA PAIVA DE BRITO (OAB 2868/AC), WHAYNA IZAURA DA SILVA
LIMA (OAB 3245/AC), THALITA CONDE MOREIRA DE VASCONCELOS
SOUZA, MARÍLIA GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA (OAB 3615/AC) -
Processo 0600110-76.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - RECLAMANTE: ELONILSA
BARBOSA BRAGA  - RECLAMADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO - DETRAN/AC  - Recebo o recurso inominado no duplo efeito,
assinalando que não houve concessão de medida antecipatória ou
cautelar, foram atendidos os pressupostos recursais e apresentadas as
contrarrazões. Intimem-se e disponibilize-se o conteúdo dos autos à Turma
Recursal.

ADV: ANA LUIZA FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC), FABIULA
ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC), JULIANA MARQUES DE
LIMA (OAB 3005/AC) - Processo 0601931-18.2013.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito -
RECLAMANTE: Marcelo Barros e Souza  - RECLAMADO: ESTADO DO
ACRE (IAPEN - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DO ACRE)  - DECISÃO DO JUIZ LEIGO:(...)  Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente o pedido, condenando o IAPEN ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), quantia esta a ser acrescida de juros moratórios e
correção monetária a partir da data do acidente (07/03/2013), utilizando-
se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança (art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997). Julgo, ainda, resolvido o
mérito na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA: (...) Dessa forma, homologo a decisão do
juiz leigo (art. 40 da Lei n. 9.099/95) e determino que, no prazo de dez dias
após o trânsito em julgado ou retorno dos autos da Turma Recursal, a
parte credora,  sendo-lhe favorável o julgado,  deverá apresentar
documento que contenha os dados de sua conta bancária (banco, agência,
número da conta e nome do titular), bem como o número de seu CPF/
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CNPJ, independentemente de nova intimação, sob pena de arquivamento.
Apresentados os documentos, evolua-se a classe do feito e disponibilize-
se o conteúdo dos autos à contadoria judicial para que proceda aos
cálculos do valor principal e dos honorários sucumbenciais, se houver
fixação em sede recursal, e requisite-se, por meio eletrônico, o pagamento
à autoridade citada para a causa, a ser efetuado no prazo máximo de
sessenta dias, sob pena de sequestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.
Publique-se. Intimem-se.

ADV: THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), JOAO RODHOLFO
WERTZ DOS SANTOS, CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO
(OAB 30880/PE) - Processo 0602214-41.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: ELIANDRO
FREIRE DO NASCIMENTO  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no
prazo de 10(dez) dias apresentar resposta ao recurso interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por
força de lei.

ADV: GUILHERME RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/AC), THIAGO
CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), JOAO RODHOLFO WERTZ DOS
SANTOS - Processo 0602330-47.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: ENIRLENE DE
ALBUQUERQUER BARBOSA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no
prazo de 10 (dez) dias apresentar resposta ao recurso interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por
força de lei.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, GUILHERME RESENDE
CHRISTIANO (OAB 3789/AC), THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/
AC) - Processo 0602399-79.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: IDALINA ARAJO DE
MIRANDA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a
Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10 (dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: GUILHERME RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/AC), THIAGO
CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA
SILVA NETO (OAB 30880/PE), JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS -
Processo 0602531-39.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: JOSSENEIDE RIBEIRO FERREIRA
- RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a Secretaria deste
Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Fazenda Pública, a
qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE
SOUZA (OAB 3826/AC), CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO
(OAB 30880/PE) - Processo 0602573-88.2013.8.01.0070 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: IVANE
SOARES DE BRITO  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO:
a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE
SOUZA (OAB 3826/AC), ALBERTO TAPEOCY NOGUEIRA (OAB 3902/
AC), CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO (OAB 30880/PE) -
Processo 0602588-57.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: MARIA GORETI FERREIRA DE
MEDEIROS  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a
Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: JOAO GUARACU RODRIGUES DE QUADROS (OAB 1841/AC), ANA
CLAUDIA FERRAZ CAVALCANTE (OAB 3178/AC) - Processo 0602622-
32.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e
demais Sanções - RECLAMANTE: CÉLIA MARIA MARQUES DA COSTA  -
RECLAMADO: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTUDUAL DO ACRE - FUNDHACRE
-  DECISÃO DO JUIZ LEIGO:(...)  Ante o exposto, julgo procedente o
pedido, impondo ao réu a obrigação de entregar ao reclamante cópia do
prontuário médico de Vicente Agostinho Moro no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem verbas de
sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Após o trânsito em  julgado e
satisfeita a obrigação, arquivem-se. Publicação e intimação em audiência.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA: Homologo a decisão do juiz leigo (art. 40
da Lei n. 9.099/95) e determino a intimação pessoal do reclamado,
imediatamente após o trânsito em julgado, para comprovar o cumprimento
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da obrigação de fazer no prazo fixado. Publique-se. Intimem-se.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, GUILHERME RESENDE
CHRISTIANO (OAB 3789/AC), THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/
AC) - Processo 0602654-37.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: HÉLIO GUEDES
VASCONCELOS SILVA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no
prazo de 10(dez) dias apresentar resposta ao recurso interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por
força de lei.

ADV: THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), GUILHERME
RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/AC), JOAO RODHOLFO WERTZ DOS
SANTOS - Processo 0602656-07.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: MARIA ZILMAR
DA SILVA BANDEIRA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO:
a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: SILES KEEGAN CAVALCANTE FREITAS (OAB 2714/AC), NARA
CIBELE FIRMINO DE MESQUITA (OAB 2593/AC), CARLOS VENICIUS
FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC) - Processo 0602671-
73.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Isonomia/
Equivalência Salarial - RECLAMANTE: ALDEJANES LEMOS DE FREITAS  -
RECLAMADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE - IMAC  - ATO
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por
intimada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da
contestação e documentação apresentada, conforme informado pela parte
reclamada, de p. 58/196.

ADV: THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), JOAO RODHOLFO
WERTZ DOS SANTOS, GUILHERME RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/
AC) - Processo 0602680-35.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: MARIA ELZA NOGUEIRA
DE QUEIROZ  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a
Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/AC), JOAO RODHOLFO
WERTZ DOS SANTOS, ALBERTO TAPEOCY NOGUEIRA (OAB 3902/AC),
CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO (OAB 30880/PE) - Processo
0602693-34.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Perdas e Danos - RECLAMANTE: CÍCERA VIEIRA DE SOUSA  -
RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a Secretaria deste
Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Fazenda Pública, a
qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, GUILHERME RESENDE
CHRISTIANO (OAB 3789/AC), THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/
AC) - Processo 0602738-38.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Perdas e Danos -  RECLAMANTE: JACQUELINE BRAGA
DE ANDRADE CAVALCANTE  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no
prazo de 10 (dez) dias apresentar resposta ao recurso interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por
força de lei.

ADV: GUILHERME RESENDE CHRISTIANO (OAB 3789/AC), JOAO
RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB
3826/AC) - Processo 0602739-23.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: GILSON
RODRIGUES LOPES  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO:
a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10 (dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE
SOUZA (OAB 3826/AC), ALBERTO TAPEOCY NOGUEIRA (OAB 3902/
AC), MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB 5228/RO) - Processo 0602810-
25.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ALMEIDA  -
RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a Secretaria deste
Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Fazenda Pública, a
qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: PAULO SILVA CESARIO ROSA (OAB 3106/AC), ANA CAROLINA
PAIVA DE BRITO (OAB 2868/AC), WHAYNA IZAURA DA SILVA LIMA (OAB

3245/AC) - Processo 0602877-87.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - CNH - Carteira Nacional de Habilitação -
RECLAMANTE: RIGOBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO  -
RECLAMADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC
- (...) Posto isso, julgo procedente o pedido, para determinar ao reclamado
que se abstenha de impedir o reclamante de renovar sua Carteira Nacional
de Habilitação em virtude da infração cometida no período da permissão
para dirigir (p. 14), observação de não fazer imposta em caráter de
antecipação da tutela; ainda, condeno a autarquia demandada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com acréscimo de juros de mora e correção monetária a
partir desta sentença, utilizando-se os índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/
1997). No prazo de dez dias após o trânsito em julgado ou retorno dos
autos da Turma Recursal, a parte credora, sendo-lhe favorável o julgado,
deverá apresentar documento que contenha os dados de sua conta
bancária (banco, agência, número da conta e nome do titular), bem como
o número de seu CPF/CNPJ, independentemente de nova intimação, sob
pena de arquivamento. Ao depois, evolua-se a classe do feito para
"Cumprimento de Sentença" e disponibilize-se o conteúdo dos autos à
contadoria judicial para que proceda aos cálculos do valor principal e dos
honorários sucumbenciais, se houver fixação em sede recursal, e
requisite-se, por meio eletrônico, o pagamento à autoridade citada para a
causa, a ser efetuado no prazo máximo de sessenta dias, sob pena de
sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada
a audiência da Fazenda Pública. Publique-se. Intimem-se. Sem verbas de
sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

ADV: LEONARDO SILVA CESARIO ROSA (OAB 2531/AC), JOAO
RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB
3826/AC) - Processo 0602946-22.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: ROSCIENE
MARQUES DE OLIVEIRA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por
intimada para que se  manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da
contestação e documentação apresentada, conforme informado pela parte
reclamada, de pp. 29/46.

ADV: JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, LEONARDO SILVA
CESARIO ROSA (OAB 2531/AC), THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB
3826/AC) - Processo 0602947-07.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: KALLY CRISTINA
RODRIGUES MENEZES  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO
ORDINATÓRIO: a Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no
prazo de 10(dez) dias apresentar resposta ao recurso interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por
força de lei.

ADV: LUCINEA DE FATIMA WERTZ DOS SANTOS (OAB 2638/AC), JOAO
RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS, THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB
3826/AC) - Processo 0602979-12.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: JOSÉ ELIZIARIO
DE MOURA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a
Secretaria deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez)
dias apresentar resposta ao recurso interposto tempestivamente pela
Fazenda Pública, a qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB 5228/RO), THIAGO CORDEIRO
DE SOUZA (OAB 3826/AC), JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS -
Processo 0602980-94.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: IRISMAR ALVES DE BRITO  -
RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a Secretaria deste
Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Fazenda Pública, a
qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB 5228/RO), ALBERTO TAPEOCY
NOGUEIRA (OAB 3902/AC), THIAGO CORDEIRO DE SOUZA (OAB 3826/
AC), JOAO RODHOLFO WERTZ DOS SANTOS - Processo 0602981-
79.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e
Danos - RECLAMANTE: SUELY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA  -
RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: a Secretaria deste
Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10(dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Fazenda Pública, a
qual está isenta do preparo por força de lei.

ADV: ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR (OAB 1158/AC), PEDRO
RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB
5228/RO) - Processo 0603278-86.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Gratificações Estaduais Especí ficas -
RECLAMANTE: ELIANE HELENA TROMBETTA LABRES  - RECLAMADO:
Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a
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parte reclamante por intimada para que se manifeste, no prazo de 5
(cinco) dias, acerca da contestação apresentada pela parte reclamada,
de pp. 17/30.

ADV: ANA PAULA VIANA DE LIMA (OAB 3942/AC) - Processo 0603293-
55.2013.8.01.0070 - Execução Contra a Fazenda Pública - Honorários
Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Ana
Paula Viana de Lima  - DEVEDOR: ESTADO DO ACRE  - ADVOGADO: Ana
Paula Viana de Lima  - DECISÃO DO JUIZ LEIGO:(...)  Ante as razões
expendidas, julgo procedente o pedido da autora, determinando o
pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com incidência de
juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir  do ato
judicial (p. 08), utilizando-se os índices oficiais aplicados às cadernetas
de poupança. Após o trânsito em julgado, evolua-se a classe do feito
para Cumprimento de Sentença e intime-se a parte credora para apresentar
documento que contenha os dados de sua conta bancária (banco, agência,
número da conta e nome do titular), bem como o número de seu CPF/
CNPJ, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos. Ao
depois, disponibilize-se o conteúdo dos autos à contadoria judicial para
que proceda aos cálculos pertinentes e requisite-se, por meio eletrônico,
o pagamento à autoridade citada para a causa, a ser efetuado no prazo
máximo de sessenta dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da
dívida devidamente corrigida e sequestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.
Sem verbas de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Submeto à
apreciação da Juíza Togada.  SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA:(...)  Desse
modo, homologo a decisão do juiz leigo (art. 40 da Lei n. 9.099/95) e
determino a requisição do pagamento nos moldes do art. 13 da Lei 12.153/
2009, após certificado o trânsito em julgado, apresentados os dados
bancários do credor e elaborados os cálculos pela Contadoria. Publique-
se. Intimem-se.

ADV: FABIO SALOMAO SILVA (OAB 3030/AC) - Processo 0603374-
04.2013.8.01.0070 - Execução Contra a Fazenda Pública - Honorários
Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Fabio
Salomao Silva  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Fabio Salomao
Silva  - DECISÃO DO JUIZ LEIGO:(...)  Ante as razões expendidas, julgo
procedente o pedido do autor, determinando o pagamento do valor de R$
500,00 (quinhentos reais), com incidência de juros de mora a partir da
citação e correção monetária a partir de cada ato judicial (pp. 04/05),
utilizando-se os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.
No prazo de dez dias após o trânsito em julgado ou retorno dos autos da
Turma Recursal, a parte credora, sendo-lhe favorável o julgado, deverá
apresentar documento que contenha os dados de sua conta bancária
(banco, agência, número da conta e nome do titular), bem como o número
de seu CPF/CNPJ, independentemente de nova intimação, sob pena de
arquivamento. Apresentados os documentos, evolua-se a classe do feito
para "Cumprimento de Sentença" e disponibilize-se o conteúdo dos autos
à contadoria judicial para que proceda aos cálculos do valor principal e
dos honorários sucumbenciais, se houver fixação em sede recursal, e
requisite-se, por meio eletrônico, o pagamento à autoridade citada para a
causa, a ser efetuado no prazo máximo de sessenta dias, sob pena de
sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada
a audiência da Fazenda Pública.  SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA:(...)
Desse modo, homologo a decisão do juiz leigo (art. 40 da Lei n. 9.099/95)
e determino a requisição do pagamento nos moldes do art. 13 da Lei
12.153/2009, após certificado o trânsito em julgado, apresentados os
dados bancários do credor e elaborados os cálculos pela Contadoria.
Publique-se. Intimem-se.

ADV: LUCCAS VIANNA SANTOS (OAB 3404/AC) - Processo 0603376-
71.2013.8.01.0070 - Execução Contra a Fazenda Pública - Honorários
Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Luccas
Vianna Santos  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Luccas
Vianna Santos  - DECISÃO DO JUIZ LEIGO:(...)  Ante as razões expendidas,
julgo procedente o pedido do autor, determinando o pagamento do valor
de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com incidência de juros de
mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada ato judicial
(pp. 04/10), utilizando-se os índices oficiais aplicados às cadernetas de
poupança. No prazo de dez dias após o trânsito em julgado ou retorno
dos autos da Turma Recursal, a parte credora, sendo-lhe favorável o
julgado, deverá apresentar documento que contenha os dados de sua
conta bancária (banco, agência, número da conta e nome do titular), bem
como o número de seu CPF/CNPJ, independentemente de nova intimação,
sob pena de arquivamento. Apresentados os documentos, evolua-se a
classe do feito para "Cumprimento de Sentença" e disponibilize-se o
conteúdo dos autos à contadoria judicial para que proceda aos cálculos
do valor principal e dos  honorários sucumbenciais, se houver fixação em
sede recursal, e requisite-se, por meio eletrônico, o pagamento à
autoridade citada para a causa, a ser efetuado no prazo máximo de
sessenta dias, sob pena de sequestro do numerário suficiente ao
cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA:(...)  Desse modo, homologo a decisão do
juiz leigo (art. 40 da Lei n. 9.099/95) e determino a requisição do pagamento
nos moldes do art. 13 da Lei 12.153/2009, após certificado o trânsito em
julgado, apresentados os dados bancários do credor e elaborados os
cálculos pela Contadoria. Publique-se. Intimem-se.

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC), MARCIANO
CARVALHO CARDOSO JUNIOR (OAB 3238/AC), LUIZ CARLOS ALVES
BEZERRA (OAB 3249/AC), ANDRE FERREIRA MARQUES (OAB 3319/AC)
- Processo 0603385-33.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Hora Extra - RECLAMANTE: FRANCISCA DA SILVA MOURA
- RECLAMADO: Municipio de Rio Branco  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste,
no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da contestação e documentação
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de pp. 112/131.

ADV: LUIZ CARLOS ALVES BEZERRA (OAB 3249/AC), MARCIANO
CARVALHO CARDOSO JUNIOR (OAB 3238/AC), JAMES ANTUNES
RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC), ANDRE FERREIRA MARQUES (OAB
3319/AC) - Processo 0603396-62.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Hora Extra - RECLAMANTE: ANGELA MARCIA DA
SILVA VELASQUEZ  - RECLAMADO: Municipio de Rio Branco  - ATO
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por
intimada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da
contestação e documentação apresentada, conforme informado pela parte
reclamada, de p. 166/185.

ADV: LUIZ CARLOS ALVES BEZERRA (OAB 3249/AC), ANDRE FERREIRA
MARQUES (OAB 3319/AC), MARCIANO CARVALHO CARDOSO JUNIOR
(OAB 3238/AC), JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) -
Processo 0603411-31.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Hora Extra - RECLAMANTE: RAIMUNDA DE CARVALHO SILVA  -
RECLAMADO: Municipio de Rio Branco  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste,
no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da contestação e documentação
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de pp. 167/186.

ADV: ANDRE FERREIRA MARQUES (OAB 3319/AC), LUIZ CARLOS ALVES
BEZERRA (OAB 3249/AC), JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/
AC) - Processo 0603413-98.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Hora Extra - RECLAMANTE: RENATA LEIDIANE OLIVEIRA
MAIA  - RECLAMADO: Municipio de Rio Branco  -  ATO ORDINATÓRIO: A
Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias,  acerca da contestação e
documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada,
de pp. 164/184.

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC), LUIZ CARLOS
ALVES BEZERRA (OAB 3249/AC), ANDRE FERREIRA MARQUES (OAB
3319/AC) - Processo 0603417-38.2013.8.01.0070 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Hora Extra - RECLAMANTE: JEMIMA BEZERRA DE
VASCONCELOS  - RECLAMADO: Municipio de Rio Branco  - ATO
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por
intimada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da
contestação e documentação  apresentada, conforme informado pela
parte reclamada, de pp. 163/182.

ADV: RUTH SOUZA ARAUJO BARROS (OAB 2671/AC), EFRAIN SANTOS
DA COSTA (OAB 3335/AC), SAULO LOPES MARINHO (OAB 3884/AC) -
Processo 0603466-79.2013.8.01.0070 - Outras medidas provisionais -
Caução / Contracautela - REQUERENTE: LAURA MIRNA BEZERRA DA
SILVA  - REQUERIDO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste,
no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da contestação e documentação
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de p. 25/114.

ADV: PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), ANTONIO DE CARVALHO
MEDEIROS JUNIOR (OAB 1158/AC) - Processo 0603671-
11.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações
Estaduais Específicas - RECLAMANTE: SANDIRA DA ROCHA MENEZES  -
RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste
Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no
prazo de 5 (cinco) dias, acerca da contestação e documentação
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de pp. 50/126.

ADV: PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), ANTONIO DE CARVALHO
MEDEIROS JUNIOR (OAB 1158/AC) - Processo 0603672-
93.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações
Estaduais Específicas - RECLAMANTE: ANTONIA RAIMUNDA DE SOUZA
LUNA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste,
no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da contestação e documentação
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apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de pp. 34/66.

ADV: PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), ANTONIO DE CARVALHO
MEDEIROS JUNIOR (OAB 1158/AC) - Processo 0603673-
78.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações
Estaduais Específicas - RECLAMANTE: SUZE MARIA ALMEIDA DO
NASCIMENTO  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: A
Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias,  acerca da contestação e
documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada,
de pp. 40/98.

ADV: WHELITON SOUZA DA SILVA (OAB 3804/AC) - Processo 0604515-
58.2013.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidores
Ativos - RECLAMANTE: EDVALDO CARNEIRO DA COSTA - Vera Lucia
Rocha da Silva - ALBETIZA RODRIGUES VIEIRA  - (...) Ante o exposto,
com fundamento nos art. 282, II, do CPC, combinado com o art. 295, I, do
mesmo diploma legal, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo
sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. Publique-se. Intime-se.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), JOSÉ RODRIGUES
TELES (OAB 1430/AC) - Processo 0606589-22.2012.8.01.0070 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Substituição Tributária -
RECLAMANTE: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS RIO BRANCO
LTDA  - RECLAMADO: Estado do Acre  - ATO ORDINATÓRIO: Em
cumprimento ao disposto no art. 42, § 2o da Lei 9.099/95, a Secretaria
deste Juizado intima o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar
resposta ao recurso interposto tempestivamente pela Parte Reclamante.

ADV: MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA (OAB 5228/RO), PAULO HENRIQUE
MAZZALI (OAB 3895/AC) - Processo 0702042-23.2013.8.01.0001 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação e Correção de Provas
/ Questões - AUTOR: Altamiro Ferreira Bispo  - RÉU: Estado do Acre  -
Defiro o pedido de gratuidade e recebo no duplo efeito o recurso interposto
pela parte reclamante, assinalando que não houve concessão de medida
antecipatória ou cautelar. Intime-se a parte contrária para apresentar
contrarrazões. Decorrido o prazo, disponibilize-se o conteúdo dos autos
à Turma Recursal. Intimem-se.

ADV: DANIELA MARQUES CORREIA DE CARVALHO (OAB 1935/AC) -
Processo 0702164-36.2013.8.01.0001 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física - AUTORA: Fernanda Ruela
Wolter  - RÉU: Estado do Acre - Secretaria de Estado da Gestão
Administrativa  do Estado do Acre - SGA/AC  - (...) Ante as razões
expendidas, julgo improcedente o pedido e determino o arquivamento dos
autos após o trânsito em julgado, provimento este que substitui a decisão
leiga, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Sem verbas de sucumbência
(art. 55 da Lei nº 9.099/1995). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se após
o trânsito em julgado.

JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRÉIA MOTA LIMA VASCONCELOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0156/2013

ADV: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA (OAB 2813/AC) - Processo
0006024-54.2011.8.01.0002 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDOR: Fernando da Silva Vieira  - ... Após, dê-se
vista a parte autora para requerer o que achar de direito para o momento
processual. Prazo de 10(dez) dias.

ADV: JOSÉ WALTER MARTINS (OAB 106/AC) - Processo 0500759-
19.2008.8.01.0002 (002.08.500759-7) - Execução de Título Extrajudicial -
Cheque - CREDOR: Juruá Moto Center Ltda  - DEVEDOR: Sebastião Oliveira
da Conceição - Raimunda Nonata Maciel Alves  - Decorrido o prazo de
suspensão deferido, sem manifestação da parte interessada, dá a parte
autora por intimada para dar prosseguimento ao feito, em cinco dias.

ADV: KEITIANE PINHEIRO LIMA DELL AGNOLO (OAB 3723/AC) - Processo

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

III - JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA
(Interior)

1ª VARA CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COSTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0090/2013

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo
0000543-76.2012.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula
de Crédito Bancário - CREDOR: Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR: Any
Eire da Silva Azevedo e outro - Ante o exposto, declaro extinta a execução,
e assim o faço com fulcro no art. 794, I, do CPC.

ADV: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA (OAB 2785/AC) -
Processo 0000802-42.2010.8.01.0002 (002.10.000802-1) - Procedimento
Ordinário - Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Evan Silva de Oliveira
- REQUERIDO: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC  - Embargos de
Declaração interpostos pela parte autora sustentando que não foi analisado
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na obrigação
de pagar o adicional de insalubridade. Aduziu que por se tratar de verba
alimentar e por não causar prejuízo ao erário público, as verbas devem
ser pagas independentemente da interposição de recursos. Postulou o
reconhecimento do recurso, alegando que os embargos de declaração
tem a finalidade de complementar a decisão que foi omissa ou de aclará-
la, dissipando obscuridades ou possíveis contradições. Concluiu
postulando o reconhecimento do recurso. Equivocou-se, o embargante,
pois, compulsando-se os autos, observo que na sentença de fls. 489/
493 não existe omissão, obscuridade ou contradição nos pontos alegados.
Os embargos de declaração tem a finalidade de complementação da
dec isão quando omissa e de aclareamento quando obscuro ou
contraditório. No caso dos autos, não vislumbro a existência desses
pressupostos, pois a decisão embargada não deixou de versar sobre a
antecipação de tutela, mas esta foi indeferida. O embargante pretende,
através dos embargos de declaração a reforma da decisão, pretendendo
rever esse dispositivo da sentença. Desta forma, tenho que não há portanto
o que se falar, em omissão no julgado pela falta de apreciação de matéria,
se o autor discorda dos parâmetros, deve se valer da medida própria,
uma vez que os embargos declaratórios não se coadunam com a pretensão
de revisão do conteúdo da sentença. Corroborando com este entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME MERITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não são o recurso próprio para obter um
novo julgamento, senão no caso de omissão, contradição ou obscuridade.
O reexame da matéria pelo órgão prolator do acórdão embargado é defeso
em lei, pois tal implicaria revolver o mérito da decisão já proferida, daí de
se impor o desprovimento dos Embargos Declaratórios. (TRT - Processo:
ED 2042001219925070007 CE 0204200-1219925070007, Relator(a):
MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, Julgamento: 23/01/2012, Órgão
Julgador: Primeira Turma Publicação: 01/02/2012 DEJ)EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE RESTRITA. REVOLVIMENTO DE

2ª VARA CÍVEL

0700142-36.2012.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
- CREDOR: Lima Pinheiro Construtora LTDA  - DEVEDOR: Consórcio Alto
Jurua - Canter Construções e Empreendimentos S.A - Construtora Cidade
Limitada  - Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias,
manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

ADV: FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA (OAB 2742/AC) -
Processo 0701880-25.2013.8.01.0002 - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Material - AUTOR: Edmar Souza da Silva  - RÉU:
Banco Panamericano S.A  - Trata-se de ação de indenização por cobrança
indevida c/c reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada
por Edmar Souza da Silva em face do Banco Panamericano S/A, ao
argumento de que fora contraído um empréstimo em seu nome junto ao
banco demandado em junho de 2008, não tendo contratado ou autorizado
referido empréstimo. Os requisitos para a concessão da antecipação da
tutela, previstos no artigo 273 do CPC são: i) verossimilhança do direito
vindicado; ii) prova inequívoca; iii) haver risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, ou o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu. Compulsando os autos, em Juízo de cognição sumária,
nos termos do art. 273, do CPC, não vislumbro os requisitos autorizadores
da medida pretendida, uma vez que não consta nos autos qualquer
comprovação de que o autor não tinha conhecimento do referido
empréstimo que comprove a presença do fumus boni iuris. Não verifico
também o perigo da demora já que o empréstimo foi realizado há mais ou
menos 05 anos e só agora o autor vem requerer urgência. Assim, por não
vislumbrar a satisfação dos requisitos autorizadores da medida pretendida,
hei por bem indeferir a liminar pleiteada. Por conseguinte, determino a
citação do demandado para, querendo, oferecer resposta no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do artigo 285 e 297 do CPC. Defiro a gratuidade
da Justiça. Intimem-se.
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ASPECTOSMERITÓRIOS DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Os Embargos
de Declaração são restritivamente admissíveispara corrigir obscuridade,
contradição ou omissão no corpo do pronunciamento judicial, não se
prestando pararevolver aspectos meritórios do decisum, de forma a obter
novo julgamento, favorável aos anseios do embargante. (TRT13 - ACPG
110147 PB 00992.2008.001.13.00-6, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA
MADRUGA, Julgamento: 08/09/2009, Órgão Julgador: Primeira Turma,
Publicação: 26/11/2009) Por estas razões, julgo improcedente os
presentes Embargos de Declaração, eis que a matéria neles versada não
está eivada de obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe a
norma ínsita no art. 535, do Código de Processo Civil. Intimem-se as
partes.

ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 3477/AC) - Processo 0001694-
43.2013.8.01.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies
de Contratos - AUTOR: C. N. H. LTDA  - RÉ: M. R. A. de M.  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, X) Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias, dar prosseguimento ao feito, haja vista decorrido o prazo de
suspensão deferido, sem manifestação da parte interessada.

ADV: ROSEMBERG SILVA JUCÁ (OAB 3164/AC) - Processo 0002318-
63.2011.8.01.0002 - Consignação em Pagamento - Cancelamento de
Protesto - CONSGTE: D F FILHO - ME  - CONSIGNADO: Toten Comércio de
Artigos Escolar e Confecções Llda  - Posto isso, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, declarando quitada a DP
864 A, no valor de R$676,99 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa
e nove centavos), com vencimento em 14.01.2009, DP 864 B, no valor de
R$676,99 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos),
com vencimento em 29.01.2009 e DP 864 C, no valor de R$676,99
(seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), com
vencimento em 13.02.2009, DECRETANDO A RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com espeque no art. 269, I, do CPC, confirmando a liminar concedida de
cancelamento do protesto de fl. 10 que tem como credor Toten Comércio
de Artigos Escolar e Confecções Llda, condenando a requerida nos ônus
de sucumbência, fixando honorários advocatícios no valor correspondente
a R$1.000,00 (art. 20, §4º, do CPC). Arbitro em favor da advogada dativa
Dra. Grasielly Nascimento Tapajós França, que foi nomeada como curadora
especial para a requerida, conforme ato judicial de fl. 37, o valor de
R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários, considerando o zelo
de sua atuação, a ser pago pelo Estado do Acre. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), ADAMAR
MACHADO NASCIMENTO (OAB 2896/AC) - Processo 0002637-
94.2012.8.01.0002 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
- REQUERENTE: Eliomar da Silva Januário  - REQUERIDO: Banco Finasa
BMC S/A  - A Lei nº 11.232/05 introduziu um novo modeloparaa execução
da sentença, denominadocumprimentode sentença, como se observa no
capítulo X, do título VIII, do livro I, do Código de Processo Civil. A nova
denominação do capítulo deve ser tratada como sinônima da execução,
até porque o próprio art.475-I, do CPC expressamente estabelece que
aquele se dará por execução. Diante da necessidade de se analisar o
novo ritoparaocumprimentoda sentença por quantia certa previsto no
art.475-Jdo CPC e seguintes, importante a transcrição do primeiro
dispositivo: Art.475-J. Caso o devedor, condenado aopagamentode quantia
certa oujá fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o
montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez
por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614,
inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. § 1º
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado,
na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu
representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio,
podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. Comojá
foi ressaltado anteriormente, suprimiu-se a citação do devedor, ao tempo
em que ficou expressamente estabelecido o
prazoparaocumprimentoespontâneo da sentença e o acréscimo de dez
por cento após seu término, razão pela qual não merece guarida a
alegação de que a parte executada não foi citada para o pagamento do
débito. Quanto a alegação de excesso de execução, determino a remessa
dos autos ao contador judicial para a realização dos  cálculos. Intimem-
se.

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0003218-
12.2012.8.01.0002 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDORA: J. C. Santos - ME  - Trata-se execução fiscal estadual
de dívida ativa no valor de R$33.089,98 (trinta e três mil, oitenta e nove
reais e noventa e oito centavos). A executada foi citada e seus bens
penhorados às fls. 10/15. Foram opostos embargos à execução sob n.
0006713/64.2012, julgados improcedentes. O Estado do Acre às fls. 21/
25 requereu o reconhecimento da ineficácia da transferência do imóvel
registrado sob a matrícula 2.057, fl. 404, livro 2-G, R-0-2057, 26.07.1983,
por fraude à execução. Pois bem. Por certo, que pode ser caracterizada

a fraude à execução fiscal em razão da transferência do imóvel denunciado
pelo Estado do Acre. Entretanto, considerando que o valor da dívida da
presente execução fiscal é R$33.089,98 (trinta e três mil, oitenta e nove
reais e noventa e oito centavos) e existem bens penhorados nos autos,
indefiro, por ora, o pedido penhora do referido imóvel. À parte exequente
para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias. I.

ADV: RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA (OAB 2967/AC) -
Processo 0003429-19.2010.8.01.0002 (002.10.003429-4) - Procedimento
Ordinário - Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Francisca Geane
Silva Costa  - REQUERIDO: Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Saude e Saneamento  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A26) Dá a
parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer em
Cartório a fim de retirar documentos inerentes aos autos. Documento:
Alvará Judicial

ADV: GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANÇA, EMANUEL TORRES
FRANÇA (OAB 3932/AC) - Processo 0003729-10.2012.8.01.0002 -
Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) -
REQUERENTE: Edson Ferreira Teles  - REQUERIDO: Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS  - Ante o exposto, julgo procedente o pedido para
condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS à concessão do
benefício de aposentadoria rural por idade em favor do Sr. Edson Ferreira
Teles. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 269, I do CPC. Cumprindo a Recomendação Conjunta n.º 4 do
CNJ, informo que a parte autora teve seu pedido prévio na via administrativa
negado em 2011, conforme consta no documento de fl. 40, o solicitante
Edson Ferreira Teles, requereu benefício de aposentadoria por idade,
benefício nº 155.221.692-3,, a renda mensal é de um salário mínimo e a
data de início para o pagamento será a data do indeferimento do
requerimento administrativo, no caso em 27/04/2011. Os juros de mora
incidirão uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
redação do art. 1º-F da Lei 9494/97, alterada pela Lei 11960/09. A sentença
não se sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do § 2º do art. 475 do
CPC. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa em
favor da parte autora. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0004263-
22.2010.8.01.0002 (002.10.004263-7) - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Joaquim Leland Lebre de
Castro  - REQUERIDO: Banco Citicard S/A  - Intime-se o autor para se
manifestar quanto à satisfação do débito, conforme fls. 168/171, no prazo
de 10 dias.

ADV: ADAMAR MACHADO NASCIMENTO (OAB 2896/AC), MARIA LIDIA
SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0004291-53.2011.8.01.0002
- Execução Fiscal - Dívida Ativa -  CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR:
Raimundo Lima do Nascimento  - Suspendo a presente execução com
fulcro no artigo 40 da LEF pelo prazo de 01 ano, ao tempo em que determino
vistas dos autos à Fazenda Pública. Decorrido o prazo sem manifestação
do exeqüente, arquivem-se os autos sem baixa na distribuição. Após 5
anos no arquivo, vistas ao exeqüente para se manifestar na forma do
artigo 40, § 4º da LEF. Em seguida, venham os autos para análise da
prescrição intercorrente.

ADV: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA, ADRIANA SILVA RABELO (OAB
2609/AC) - Processo 0004377-58.2010.8.01.0002 (002.10.004377-3) -
Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Industrial - CREDOR:
Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR: Francisco Deodato de Andrade  -
ME e outro - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A1) Dá a parte por
intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre praças e
leilões negativos.

ADV: LEANDRO RODRIGUES POSTIGO - Processo 0004827-
35.2009.8.01.0002 (002.09.004827-1) - Execução Fiscal - Dívida Ativa -
CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: U. N. Lima Verde - ME  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A1) Dá a parte por intimada para, no prazo
de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre praças e leilões negativos.

ADV: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA (OAB 2785/AC) -
Processo 0004901-21.2011.8.01.0002 - Conversão de Separação Judicial
em Divórcio - Casamento - REQUERENTE: F. T. da S.  - REQUERIDO: E. S.
de S.  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A18) Dá a parte por intimada
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do
oficial de justiça.

ADV: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA, ADRIANA SILVA RABELO (OAB
2609/AC) - Processo 0005136-56.2009.8.01.0002 (002.09.005136-1) -
Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - CREDOR:
Banco da Amazônia S/A  - DEVEDOR: Aldenir P. Nascimento  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, XIX) Dá a parte por intimada para, no prazo de 5
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(cinco) dias, manifestar-se sobre praças e leilões negativos.

ADV: JERONIMO LIMA BARREIROS (OAB 1092/AC) - Processo 0006153-
59.2011.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CREDOR:
Auto Posto Igarapé Preto  LTDA  - DEVEDOR: H. A. S. Ltda  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, X) Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco)
dias, dar prosseguimento ao feito, haja vista decorrido o prazo de
suspensão deferido, sem manifestação da parte interessada.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO
DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB
3598/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/
AC) - Processo 0006728-67.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO
DA COSTA  (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO
(OAB 3598/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB
2182/AC) - Processo 0006731-22.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO DA
COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB
3598/AC) - Processo 0006732-07.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado, no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006734-74.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006736-44.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC)
- Processo 0006737-29.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
 juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),

JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006740-81.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006743-36.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), TEOFILO
ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC), FERNANDO MELO
DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/
AC) - Processo 0006744-21.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006745-06.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: FERNANDO MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN
FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA
(OAB 610/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB
2182/AC) - Processo 0006748-58.2011.8.01.0002 - Monitória -  Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), TEOFILO
ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC), JORGE ARAKEN
FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO DA COSTA (OAB 1179/
AC) - Processo 0006749-43.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO
DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB
3598/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/
AC) - Processo 0006750-28.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.
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ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), FERNANDO MELO
DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB
3598/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/
AC) - Processo 0006752-95.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), JORGE ARAKEN
FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), TEOFILO ADOLFO DE SOUZA
BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC), FERNANDO MELO DA COSTA (OAB
1179/AC) - Processo 0006754-65.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB 610/AC), TEOFILO ADOLFO
DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA
SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO MELO DA COSTA (OAB 1179/
AC) - Processo 0006756-35.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento -
REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: TEOFILO ADOLFO DE SOUZA BARBOSA LEITE (OAB 2182/AC),
JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA FILHO (OAB 3598/AC), FERNANDO
MELO DA COSTA (OAB 1179/AC), JORGE ARAKEN FARIA DA SILVA (OAB
610/AC) - Processo 0006765-94.2011.8.01.0002 - Monitória - Pagamento
- REQUERENTE: Ac Governe Comércio e Serviços  de  Informática LTDA  -
REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - Prefeitura Municipal  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A35) Dá a parte por intimada para ciência
acerca da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o
interessado acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências do
juízo deprecado no valor de R$40,30 (quarenta reais e trinta centavos)
sob pena de devolução sem cumprimento.

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0006864-
64.2011.8.01.0002 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: Ocielio Oliveira de Souza  - Suspendo a presente
execução com fulcro no artigo 40 da LEF pelo prazo de 01 ano, em razão
do devedor não ter sido localizado, ao tempo em que determino vistas dos
autos à Fazenda Pública. Decorrido o prazo sem manifestação do
exeqüente, arquivem-se os autos sem baixa na distribuição. Após 5 anos
no arquivo, vistas ao exeqüente para se manifestar na forma do artigo
40, § 4º da LEF. Em seguida, venham os autos para análise da prescrição
intercorrente.

ADV: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA (OAB 2813/AC), LEONARDO
SILVA CESARIO ROSA (OAB 2531/AC) - Processo 0008813-
26.2011.8.01.0002 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: José Francisco da Silva Lima  - (COGER CNG-JUDIC -
Item 2.3.16, X) Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias,
dar prosseguimento ao feito, haja vista decorrido o prazo de suspensão
deferido, sem manifestação da parte interessada.

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 1430/AC) - Processo 0500826-
81.2008.8.01.0002 (002.08.500826-7) - Execução Fiscal - Dívida Ativa -
CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDORA: CINARA DA SILVA MORAES  -
(COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, X) Dá a parte por intimada para, no
prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, haja vista decorrido
o prazo de suspensão deferido, sem manifestação da parte interessada.

ADV: RODRIGO BAIA NOGUEIRA (OAB 16433/PA), LEANDRO RODRIGUES
POSTIGO - Processo 0502987-64.2008.8.01.0002 (002.08.502987-6) -
Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: E. do A.  - DEVEDOR: M. S. T. de
Almeida  - Defiro a penhora sobre os direitos que a executada detém nos
contratos de alienação fiduciária dos veículos descritos às fls. 230/231.
A respeito do assunto, oportuna a transcrição do julgado a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO.
DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO 655, XI, DO CPC.

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (Resp 679821/DF, Rel.
Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso
especial conhecido e provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.171.341 -
DF (2009/0243850-3), RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 06 de dezembro de 2011.). Assim, considerando que a
devedora fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do
bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte
do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que
é passível de penhora, nos termos do art.11, VIII, da Lei das Execuções
Fiscais (Lei n.º 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações",
determino a penhora sobre os direitos da executada, bem como defiro a
penhora do veículo descrito à fl. 231, item "b". Intimem-se os credores
fiduciários dos gravames, bem como a devedora para, querendo, opor
embargos no prazo legal.

ADV: JONATHAN XAVIEIR DONADONI (OAB 3390/AC), JERONIMO LIMA
BARREIROS (OAB 1092/AC), RAIMUNDO NONATO DE LIMA, JOAO TOTA
SOARES DE FIGUEIREDO FILHO (OAB 2787/AC), JOSÉ WALTER MARTINS
(OAB 106/AC), LEONEI COSTA SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB 2601/AC),
MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC), LUIS RAFAEL MARQUES
DE LIMA (OAB 2813/AC) - Processo 0503691-77.2008.8.01.0002
(002.08.503691-0) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: J. A. Melo Ltda  - Trata-se de execução fiscal em que
houve acordo extrajudicial.Considerando o acordo de parcelamento do
débito, corroborando com o princípio da eficiência e da razoável duração
do processo, hei por bem homologar o acordo mencionado a fim de que
produza os efeitos jurídicos, todavia, considerando a especialidade da
matéria, determino a suspensão do processo nos termos do inc. VI do art.
151 do CTN.Suspendam-se os autos aguardando o cumprimento do
acordo até fevereiro de 2023.Intimem-se.

ADV: JOSÉ WALTER MARTINS (OAB 106/AC), MARCUS VINICIUS DE SA
LIMA (OAB 2495/AC) - Processo 0700067-94.2012.8.01.0002 -
Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE:
Maria Alexandra Gomes Bezerra  - REQUERIDO: O. C. B. de S.  - Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o
reconhecimento da união e sua dissolução no período de março de 2008
a julho de 2012, partilhando os bens adquiridos durante a união da seguinte
forma: A) será devido em favor da autora o valor de R$45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais) referente à venda do imóvel urbano localizado em
Cruzeiro do Sul-AC, e devido ao requerido o valor restante, e, B) partilhar
em 50% para cada parte os bens móveis. Rejeito o pedido de partilha do
veículo Pajero, do imóvel localizado no município de Porto Walter-AC, bem
como o pagamento de pensão alimentícia e alugueis atrasados pedido
pela parte autora. Declaro extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 269, I do CPC. Considerando sucumbência recíproca,
condeno as partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$1.000,00 (art. 20,
§4º, CPC), respondendo a autora na proporção de 50% (cinqüenta por
cento) e o requerido no percentual de 50% (cinqüenta por cento). Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAIS (OAB 3071/AC), MARCUS
VINICIUS DE SA LIMA (OAB 2495/AC) - Processo 0700391-
50.2013.8.01.0002 - Monitória - Cheque - REQUERENTE: MERCANTIL NOVA
ERA LTDA  - REQUERIDA: L. I. Lima Verde - ME  (D alu Modas) e outro -
DISPOSITIVO: Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À
MONITÓRIA, e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de
pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$14.777,00 (quatorze
mil, setecentos e setenta e sete reais), devendo ser atualizado
monetariamente e com juros legais a partir do ajuizamento da ação,
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com espeque no art. 269, I, DO CPC, condenando o embargante/requerido
nos ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre
o valor do crédito fixado. Fica o devedor advertido de que, caso não efetue
o pagamento no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado da
sentença, sobre o montante da condenação incidirá multa no percentual de
10%, a teor do art. 475-J, do CPC. P.R.I. Cruzeiro do Sul-(AC), 21 de agosto
de 2013. Evelin Campos Cerqueira Bueno Juíza de Direito Substituta

ADV: FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA (OAB 2742/AC) -
Processo 0700955-29.2013.8.01.0002 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68 - Revisão - REQUERENTE: R. S. C. de S.  - REQUERIDO: F. J. S. de S.  -
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante da inicial,
declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no
art. 269, I, do CPC. Sem Custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após
o trânsito, arquivem-se. Cruzeiro do Sul-(AC), 11 de julho de 2013.

ADV: EDILENE DA SILVA CORREIA PETRY - Processo 0701018-
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54.2013.8.01.0002 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade
- AUTORA: M. S. S. B.  - RÉU: Manoel Coracy Sabóia Dias  - (COGER CNG-
JUDIC - Item 2.3.16, IV) Dá a parte por intimada para, no prazo de 10 (dez)
dias, manifestar-se acerca das preliminares arguidas na contestação
(art. 301) e/ou nas hipóteses dos art. 326, ambos do CPC.

ADV: NUBIA SALES DE MELO (OAB 2471/AC) - Processo 0701093-
93.2013.8.01.0002 - Mandado de Segurança - Liminar - IMPETRANTE:
Venilson Sombra de Albuquerque  - IMPETRADA: Secretária Municipal de
Saúde, na pessoa da Sra. Lucila Bruneta e outros - Ante o exposto,
concedo em parte a segurança requerida para tornar nula a punição de
advertência contra o impetrante, inclusive dando-se baixa nos assentos
funcionais do servidor, caso existente. No tocante à sua lotação, deverá
exercer suas atribuições no local em que a Administração Pública
determ inar, observada a conveniência do serviço público. Em
conseqüência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou
honorários advocatícios. Sentença sujeita ao reexame necessário
conforme disposição do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009. Ciência ao
Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: ANA PAULA DOS SANTOS DE CAMARGO (OAB 4794/RO), CARMEN
ENEIDA S. ROCHA (OAB 3846/RO) - Processo 0701274-
94.2013.8.01.0002 - Busca e Apreensão - Liminar - AUTOR: Banco
Bradesco S/A  - REQUERIDO: Areal Oliveira LTDA  - Defiro o requerimento
de conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em
ação de execução por quantia certa (fls. 37/38), diante do enquadramento
da situação prevista no art. 5º do Decreto n. 911/69, determinando o
processamento na forma do art. 646 e seguintes do CPC. Proceda-se a
tentativa de penhora via BacenJud.

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC) - Processo
0701327-75.2013.8.01.0002 - Embargos à Execução - Nulidade /
Inexigibilidade do Título -  EMBARGANTE: Estado do Acre  - EMBARGADA:
Maria Lúcia Inácio da Silva  - Diante do exposto, hei por bem em acolher
presentes embargos, declarando o Estado do acre parte ilegítima para
figurar no processo de execução 0004207-23.2009, e por conseguinte,
JULGO EXTINTO OS EMBARGOS COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que
faço com base no art. 269, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários.
Junte-se cópia dos presentes nos autos da ação de Execução. Publique-
se, registre-se, intimem-se.

ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 3477/AC) - Processo 0701625-
67.2013.8.01.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consórcio Nacional Honda Ltda  -
REQUERIDO: Uilton Sarah Cerqueira  - Com efeito, não estando em termos,
conquanto facultada oportunidade para a emenda, indefiro a petição inicial
com fundamento no artigo 284, parágrafo único e declaro extinto o
processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 267, inciso I, do mesmo
diploma legal. Publique-se, registre-se e intime-se. Custas de Lei. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

ADV: ALEXANDRE CRISTIANO DRACHENBERG (OAB 2970/AC) - Processo
0701852-57.2013.8.01.0002 - Busca e Apreensão - Lim inar -
REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A  - REQUERIDA: Maria Anita das
Chagas Costa  - Intime-se o requerente para indicar depositário fiel nesta
cidade, sob pena de indeferimento.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0091/2013

ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA MATOS (OAB 3875/AC) - Processo
0701778-03.2013.8.01.0002 - Cautelar Inominada - Liminar - REQUERENTE:
Soneli Pinto  - REQUERIDO: Getúlio Diniz Maciel  - Apensem-se aos autos
principais n. 0003641-35.2013. Apreciando os autos, necessária a
designação de audiência de justificação prévia para oitiva da parte autora
e requerida, vez que analisando os autos, não entendo presentes de
plano os requisitos para deferimento do pedido liminar, mormente a fumaça
do bom direito. Intimem-se.

ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA MATOS (OAB 3875/AC) - Processo
0701778-03.2013.8.01.0002 - Cautelar Inominada - Liminar - REQUERENTE:
Soneli Pinto  - REQUERIDO: Getúlio Diniz Maciel  - Justificação Prévia Data:
03/09/2013 Hora 12:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

Pauta de Audiência - Período: 02/09/2013 até 30/09/2013

Situação da Audiência Pendente
Vara : 2ª Vara Cível
03/09/13 09:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0004038-94.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/

68
Assunto principal : Alimentos
Requerente : A. A. N. de A.
Requerido : E. M. de A.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 09:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0006168-91.2012.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Alimentos
Requerente : R. F. de A. B.
D. Público : OAB 2273/AC - Gerson Boaventura de Souza
Requerido : A. J. de A. B.
Advogado : OAB 2742/AC - Frederico Filipe Augusto Lima da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 09:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0000579-21.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Pagamento
Requerente : Edmundo Franklin dos Santos
D. Público : OAB 216/AC - Alberto Augusto Gomes da Silva
Requerido : Construmil Construtora e Terraplanagem Ltda
Advogada : OAB 30313/GO - Daniella Grangeiro Ferreira
Advogado : OAB 18064/GO - Alexandre Morais Kafuri
Advogado : OAB 33094/GO - Ádylla Costa Silveira
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0004037-12.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Alimentos
Requerente : L. D. R. da S.
Requerente : L. A. R. da S.
Requerido : D. C. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0004051-93.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Alimentos
Requerente : A. L. M. da S.
Requerido : A. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 10:00 : Ratificação
Processo: 0700065-85.2012.8.01.0015 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Registro de nascimento após prazo legal
Requerente : K. L. de C.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : F. de A. S. de C.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 10:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700351-68.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Reconhecimento / Dissolução
Requerente : D. S. do N.
Advogado : OAB 216/AC - Alberto Augusto Gomes da Silva
Requerido : J. dos S. A.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 10:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0004049-26.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Alimentos
Requerente : B. L. M.
Requerente : A. B. L. M.
Requerido : A. A. M.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 11:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701553-80.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : T. K. S. S.
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Requerido : R. O. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 11:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0006830-55.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Investigação de Paternidade
Requerente : Ana Ruthe Silva do Carmo
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : F. C. T. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 11:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701552-95.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : K. S. M.
Requerido : R. N. C. de M.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 11:30 : Conciliação
Processo: 0700632-58.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Seção Cível
Requerente : M. N. L. de A.
Requerente : J. S. S.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

03/09/13 12:00 : Oitiva
Processo: 0701792-84.2013.8.01.0002 : Tutela e Curatela - Nomeação
Assunto principal : Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Requerente : Antônio José da Cruz Nunes
Advogado : OAB 309/AC - Roberto Lessa Catão
Interdo : José Maria da Cruz Nunes
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

04/09/13 09:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701550-28.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : J. A. da S.
Requerido : R. N. C. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

04/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701560-72.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : P. A. M. C.
Requerido : A. N. G. C.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

04/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701559-87.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : M. N. N.
Requerido : M. N. de O.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

04/09/13 10:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0002355-22.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Revisão
Requerente : M. G. T.
Defensor : OAB 1456/AC - Heleno de Farias da Franca
Requerido : A. M. de M. T.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

04/09/13 11:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701285-26.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Autora : Arlene da Silva Souza

Advogada : OAB 2748/AC - Edilene da Silva Correia Petry
Requerido : E. S. de L.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 09:00 : Conciliação
Processo: 0700367-22.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Investigação de Paternidade
Requerente : M. Z. de A. A.
Requerente : Terezinha de Oliveira Barboza
Requerente : Raimundo Carlos Ferreira
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerida : Aldenora Silva Lima
Requerida : Vânia Barboza da Silva Melo
Requerido : Amarildo Barboza da Silva
Requerido : João Batista Barboza da Silva
Requerida : Ivanir Barboza da Silva
Requerida : Francisca Barboza da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700250-31.2013.8.01.0002 : Homologação de Transação
Extrajudicial
Assunto principal : Fixação
Requerente : J. L. de A. J.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : J. L. de A.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

10/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701403-02.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Alimentos
Autora : Edilene da Costa Oliveira
Advogado : OAB 2742/AC - Frederico Filipe Augusto Lima da Silva
Requerido : A. R. de S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/13 10:00 : Hasta Pública (Leilão ou Praça)
Processo: 0002397-08.2012.8.01.0002 : Execução de Título Extrajudicial
Assunto principal : Cédula de Crédito Bancário
Credor : Banco da Amazônia S/A
Advogada : OAB 1741/AC - Marcia Freitas Nunes de Oliveira
Devedor : M. Conceição
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 09:00 : Conciliação
Processo: 0701056-66.2013.8.01.0002 : Cumprimento de sentença
Assunto principal : Obrigação de Fazer / Não Fazer
Credor : Everaudo Rodrigues de Souza
Advogado : OAB 111386/MG - BRUNO JOSE VIGATO
Devedora : Agamedina Bezerra Rodrigues
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 09:30 : Conciliação
Processo: 0701043-67.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Investigação de Paternidade
Requerente : A. N. B. de S.
Advogado : OAB 111386/MG - BRUNO JOSE VIGATO
Requerido : Pedro Francisco da Silva
Requerida : Francisca Rodrigues da Silva
Requerido : Eliton Silva de Souza
Requerido : I. N. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 10:00 : Conciliação
Processo: 0003796-38.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Alimentos
Requerente : F. N. da S.
Requerida : M. M. de L. L.
Requerido : R. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

17/09/13 10:30 : Conciliação
Processo: 0701563-27.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
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Assunto principal : Fixação
Requerente : D. B. O.
Requerido : J. N. O.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 09:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0008223-49.2011.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização
ao Erário
Requerente : Município de Cruzeiro do Sul - AC
Procurador : OAB 3390/AC - Jonathan Xavieir Donadoni
Requerido : Aluizio Bezerra de Oliveira
Advogada : OAB 1741/AC - Marcia Freitas Nunes de Oliveira
Advogado : OAB 86/AC - Cesar Augusto Baptista de Carvalho
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 09:00 : Conciliação
Processo: 0701229-90.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Investigação de Paternidade
Autor : Erisson Ferreira de Souza
Advogada : OAB 2491/AC - Daniela Pedroso Del Corso
Requerido : Merisson Lima de Souza
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0701088-71.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : E. da S. K.
Advogado : OAB 111386/MG - BRUNO JOSE VIGATO
Requerido : L. A. K. K.
Advogado : OAB 136/AC - Sergio Baptista Quintanilha
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700205-27.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Exoneração
Requerente : F. P. C.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : S. N. L. C.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 10:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0004216-82.2009.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal :
Requerente : Maria da Conceição Demetrio da Silva
Advogado : OAB 11540/MT - Murillo Espicalquis Maschio
Advogado : OAB 9888/MT - Emanuel Torres França
Advogado : OAB 2195/AC - Pedro Riola dos Santos Junior
Advogado : OAB 3380A/AC - Fernando Martins Gonçalves
Requerido : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 10:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700199-20.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Reconhecimento / Dissolução
Requerente : M. S. da S.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : J. C. C. de A.
Advogada : OAB 3115/AC - Renata Corbucci Correa de Souza
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 11:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700231-59.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Revisão
Requerente : M. de M. A.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerida : E. M. B. A.
Adv/Def : OAB 3660/AC - Jeizimayra Ferreira Camara
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 11:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0005568-07.2011.8.01.0002 : Justificação

Assunto principal : Reconhecimento / Dissolução
Justfte : M. de F. M.
Advogado : OAB 1640/AC - Sebastião de Castro Lima
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerida : M. M. L.
Requerido : M. M. L.
Requerido : J. de M. L.
Requerido : S. L. de O.
Requerido : N. J. M. L.
Requerido : B. M. L.
Requerido : M. M. L.
Requerido : M. M. de L.
Requerida : M. E. M. L. A.
Requerida : M. L. M. L.
Requerida : L. M. L.
Requerida : T. M. L.
Justfdo : J. C. L.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

24/09/13 12:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700854-89.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Revisão
Requerente : J. L. T. R.
D. Pública : OAB 989E/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : M. dos S. R.
Requerido : W. dos S. R.
Requerido : S. dos S. R.
Requerido : L. dos S. R.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 09:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700015-64.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : D. M. de F.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : A. S. R.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700812-40.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : K. M. F. G.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : C. G. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700809-85.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : A. F. da S.
Requerente : F. L. F. da S.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : A. S. A. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 10:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700695-49.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Revisão
Requerente : J. F. L. G.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerente : F. J. G.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : J. E. C. G.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 11:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0000515-74.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : R. M. L. M.
Adv/Def : OAB 1456/AC - Heleno de Farias da Franca
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Requerido : J. dos S. M.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 11:30 : Conciliação
Processo: 0004871-49.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Reconhecimento / Dissolução
Requerente : M. B. da S.
D. Pública : OAB 659/AC - Maria Auxiliadora Queiroga de Almeida
Requerida : M. I. G. de S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

25/09/13 12:00 : Conciliação
Processo: 0003812-89.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Reconhecimento / Dissolução
Requerente : E. de S. S.
Requerido : M. da C. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 09:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0002364-81.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : A. L. de O. M.
Defensor : OAB 1456/AC - Heleno de Farias da Franca
Requerido : M. M. da C.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 09:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700606-60.2012.8.01.0002 : Divórcio Litigioso
Assunto principal : Casamento
Requerente : A. C. L. de M.
Advogada : OAB 3875/AC - MICHELLE DE OLIVEIRA MATOS
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : J. B. de M.
Advogado : OAB 2936/AC - Mainard Negreiros de Holanda
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 09:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700095-28.2013.8.01.0002 : Ação Civil Pública
Assunto principal : Indenização por Dano Ambiental
Autor : Justiça Pública
Réu : Randson Oliveira Almeida
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 10:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0700251-50.2012.8.01.0002 : Embargos à Execução
Assunto principal : Extinção da Execução
Embargante : I. O. LIMA SOUZA ME
Advogado : OAB 1092/AC - Jeronimo Lima Barreiros
Embargado : DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO
LTDA
Advogado : OAB 3423/AM - Lincoln Martins da Costa Novo
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 10:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0003402-65.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Aposentadoria por Invalidez
Requerente : Francisco Ozenir de Oliveira Barrozo
Advogado : OAB 28134/GO - Luiz Henrique Lopes
Requerido : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 11:00 : Instrução e Julgamento
Processo: 0003698-87.2012.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Indenização por Dano Moral
Requerente : Maria Edivânia de Oliveira Brito
Advogado : OAB 3390/AC - Jonathan Xavieir Donadoni
Requerido : Alianete Cruz do Nascimento
Advogado : OAB 2495/AC - Marcus Vinicius de Sa Lima
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 11:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0001219-24.2012.8.01.0002 : Busca e Apreensão

Assunto principal : Busca e Apreensão de Menores
Requerente : E. S. S.
Advogado : OAB 309/AC - Roberto Lessa Catão
Requerido : C. C. de S.
Advogado : OAB 3164/AC - Rosemberg Silva Jucá
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

26/09/13 12:00 : Citação e Interrogatório
Processo: 0701480-11.2013.8.01.0002 : Tutela e Curatela - Nomeação
Assunto principal : Tutela e Curatela
Requerente : J. L. do N.
Advogado : OAB 111386/MG - BRUNO JOSE VIGATO
Interdo : J. C. do N.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

27/09/13 09:00 : Conciliação
Processo: 0700392-35.2013.8.01.0002 : Procedimento Ordinário
Assunto principal : Investigação de Paternidade
Requerente : J. F. da S. R.
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerida : S. C. de S. R.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

27/09/13 09:30 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0700490-20.2013.8.01.0002 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Fixação
Requerente : Lucas Braga da Silva
Requerente : Maria Laísa Braga da Silva
Requerente : Maria Laís Braga da Silva
Requerente : Laíson Braga da Silva
D. Pública : OAB 2859/AC - Fabiola Aguiar Rangel
Requerido : R. N. P. da S.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

27/09/13 10:00 : Conciliação, Instrução e Julgamento
Processo: 0001716-05.2012.8.01.0013 : Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/
68
Assunto principal : Revisão
Requerente : Raimundo Ossilva Alves de Oliveira
D. Pública : Vera Lucia Bernardinelli
Requerido : Aeslee Pascoa de Oliveira
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

2ª VARA CRIMINAL

JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ WAGNER FREITAS PEDROSA ALCÂNTARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARILENE DE OLIVEIRA CADAXO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0256/2013

ADV: MAINARD NEGREIROS DE HOLANDA (OAB 2936/AC) - Processo
0003484-62.2013.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão
Corporal - REQUERENTE: Justiça Pública  - ACUSADO: José Francisco
Fernandes Lima  - Os motivos que ensejaram a prisão preventiva continuam
presentes, razão pela qual mantenho a constrição da liberdade ambulatorial
do réu. Destaque-se, com brevidade, data desimpedida na pauta para a
realização da audiência de instrução e julgamento, com as intimações
necessárias.

1ª VARA CRIMINAL

JUIZ(A) DE DIREITO ADIMAURA SOUZA DA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAIRO LAURÊNIO ENES DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0145/2013

ADV: CLEVERTON DE SOUZA PEREIRA (OAB 3752/AC) - Processo
0700452-42.2012.8.01.0002 - Justificação Criminal - Estupro -
REQUERENTE: Fábio Lima Azevedo  - Instrução Criminal Data: 04/09/2013
Hora 08:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente
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JUIZ(A) DE DIREITO ADIMAURA SOUZA DA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNÓBIO SOUZA RIBEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0570/2013

ADV: CELSO NOBUYUKI YOKOTA (OAB 33389/PR) - Processo 0001010-
21.2013.8.01.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - RECLAMANTE: Dioclecio Solidade Monteiro, conhecido
por Gabriel  - RECLAMADO: Gazin Ind. e Com. de Moveis e Eletrod. Ltda  -
Despacho   Considerando a impossibilidade da realização da audiência de
instrução e julgamento, conforme certidão à p. 37, determino a designação
de nova data para a realização da referida audiência, conforme
disponibilidade em pauta. Intimem-se. Cumpra-se. Cruzeiro do Sul- AC, 26
de agosto de 2013.   Adimaura Souza da Cruz Juíza de Direito    Instrução
e Julgamento Data: 11/12/2013 Hora 08:15 Local: Sala 02 Situacão: Pendente

JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS DE SOUZA LODI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SAVIA SILVA DE MEDEIROS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 7113/2013

ADV: ORIÊTA SANTIAGO MOURA (OAB 618/AC), JOSE LUIZ REVOLLO
JUNIOR (OAB 2480/AC) - Processo 0002387-29.2010.8.01.0003

COMARCA DE BRASILÉIA

VARA CÍVEL

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0146/2013

ADV: HEITOR ANDRADE MACEDO (OAB 399/AC) - Processo 0000069-
32.2013.8.01.0015 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade -
AUTOR: Justiça Pública  - RÉU: M. da S. A.  - Execução Decisão Diversa
Trata-se de análise do pedido para o apenado Márcio da Silva Amaral
recolher-se no período noturno na Delegacia do Município de Mâncio Lima
(pp. 54-55). O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido. É o
breve relatório. Decido. O apenado foi condenado a pena privativa de
liberdade em 7 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto
(pp. 13-19).  Reza o Art. 33, § 1º, letra "b" do CP:  "A pena de reclusão
deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) § 1º - Considera-se:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento
de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da
pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime
aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento
adequado.   Não cabe a Delegacia recolher e fiscalizar presos
condenados, vejamos o que descreve o Art. 144, § 4º da CF: " às polícias
civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada
a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares."  O recolhimento de presos
condenados em Delegacia não encontra amparo legal, o deferimento do
pedido importaria em descumprimento ao texto expresso do Código Penal,
da Lei de Execuções Penais e Resolução 113 do CNJ. Nesse sentido,
vejamos o entendimento dos julgadores do Tribunal do Maranhão:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM
DELEGACIA DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO A QUO
IRRETOCÁVEL. PENA DE HOMÍCIDIO SIMPLES. conDENAÇÃO EM REGIME
INICIALMENTE SEMI-ABERTO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO
PENAL ADEQUADO. RESOLUÇÃO N.º 113/2010 DO CNJ E LEI DE
EXECUÇÃO PENAL - LEI N.º 7.210/84. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a
Resolução n.º 113/2010, do CNJ - conselho Nacional de Justiça,
estabelecem que o condenado deve cumprir a pena imposta em
estabelecimento penal adequado. 2. Não se pode autorizar que o indivíduo
condenado por crime de homicídio tenha a sua pena executada em
Delegacia de Polícia. 3. Agravo improvido. (TJ-MA - AGEPN: 364822010
MA , Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento:
22/02/2011, PASTOS BONS) Diante do exposto indefiro o pedido para que
o reeducando Márcio da Silva Amaral se recolha na Delegacia de Polícia
de Mâncio Lima. Fica o apenado advertido que o descumprimento das
condições impostas na Decisão de p. 47, ensejará na revogação do
benefício.  Intime-se.   Cruzeiro do Sul-(AC), 22 de agosto de 2013.

JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS DE SOUZA LODI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SEBASTIÃO CAVALCANTE DE CASTRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0253/2013

ADV: LARISSA PRETE FUZETI (OAB 311127/SP) - Processo 0002720-
49.2008.8.01.0003 (003.08.002720-5) - Ação Penal de Competência do
Júri - Homicídio Qualificado - AUTOR: Justiça Pública  - DENUNCIADO:
Alexandre Alves Barbosa  - Sessão do Tribunal do Júri Data: 11/10/2013
Hora 08:00 Local: Vara Criminal Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0254/2013

ADV: FRANCISCO VALADARES NETO (OAB 2429/AC) - Processo
0001657-47.2012.8.01.0003 - Ação Penal de Competência do Júri -
Homicídio Qualificado - AUTOR: Delegacia de Polícia de Brasiléia-AC  -
RÉU: Mauricio Almeida de Lira  - Sessão do Tribunal do Júri Data: 01/10/
2013 Hora 08:00 Local: Vara Criminal Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0255/2013

ADV: LARISSA PRETE FUZETI - Processo 0001574-70.2008.8.01.0003
(003.08.001574-6) - Crimes Ambientais - Crimes contra a Flora - AUTOR:
Everaldo e outro - RÉU: Everaldo Campelo Rodrigues  - Em cumprimento
ao despacho de fl. 128, fica a advogada do réu Everaldo Campelo
Rodrigues, intimada para manifestar sobre o relatório de fls. 134/136.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0256/2013

ADV: KLEYSON HOLANDA DE MELO SILVA (OAB 2889/AC) - Processo
0001551-90.2009.8.01.0003 (003.09.001551-0) - Procedimento Especial
da Lei Antitóxicos - AUTOR: Ministerio Publico Federal  - RÉU: Cleudo
Rodrigues de Oliveira  - Oferecer as alegações finais, no prazo legal.

VARA CRIMINAL

(003.10.002387-0) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - USUCPTE:
Mario de Oliveira  - USUCAPIADO: Estado do Acre  - Verifica-se, da
certidão de intimação de fl. 371, que embora devidamente intimada a
Prefeitura Municipal de Brasiléia não cumpriu o despacho de fl. 368. Não
havendo questão processual pendente ou irregularidade a ser sanada
nem se verificando hipótese de extinção do processo ou de julgamento
antecipado da lide, declaro o processo em ordem. Sendo necessária a
produção de prova em audiência para comprovação da propriedade do
bem imóvel em questão, determino a realização de audiência una para
depoimento das partes e de testemunhas, devendo estas serem arroladas
no prazo de lei. Providencie a Escrivania: intimem-se as partes do teor
desta decisão;  designe-se audiência de conciliação, instrução e
julgamento, observadas as comunicações necessárias; Brasiléia-(AC),
23 de agosto de 2013.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 7114/2013

ADV: SERGIO BAPTISTA QUINTANILHA (OAB 136/AC), ROGERIO JUSTINO
ALVES REIS - Processo 0700231-22.2013.8.01.0003 - Reintegração /
Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - REQUERENTE:
Juliana de Souza Vaz da Silva  - REQUERIDO: Sandra Rodrigues Lopes  -
Ante a dúvida quanto a propriedade real e legitima do bem imóvel em
questão, hei por bem manter a decisão de fls. 33/34. Intime-se a parte
autora para, querendo, apresentar réplica. Cumpra-se. Intimem-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 7115/2013

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 00001430AC) - Processo 0000268-
71.2005.8.01.0003 (003.05.000268-9) - Execução Fiscal - Dívida Ativa -
CREDOR: E. do A.  - DEVEDOR: F. G. de S.  - Intime-se o credor para se
manifestar acerca dos documentos juntados às fls. 183/188.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0257/2013

ADV: GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO (OAB 2952/AC), FRANCISCO
VALADARES NETO (OAB 2429/AC), SÉRGIO BAPTISTA QUINTANILHA
(OAB 136/AC) - Processo 0000095-71.2010.8.01.0003 (003.10.000095-
1) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento
público - AUTOR: Justiça Pública  - RÉU: Gilberto Inacio da Silva - José
Elias Pinheiro - Jailson Gonçalves - Auricelio José Castro Neto - Wilson
Furtado de Castro - Joaquim Cirilo Dias - Juvenil Rodrigues - João Sampaio
Carapininha - Josias Rodrigues da Silva - Francisco Arquileudo Candido
da Silva - Anésio José Castro Neto - Francisco das Chagas Soares  -
Ficam os advogados devidamente intimados para apresentação das
alegações finais no prazo legal.

COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA

JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS DE SOUZA LODI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARTINELE MARQUES GADELHA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0568/2013

ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU - Processo 0000011-72.2007.8.01.0004
(004.07.000011-9) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre - Procuradoria Geral do Acre  - DEVEDOR: H & Z Importação e
Exportação Ltda e outros - CERTIDÃO Certifico que, solicitada a pesquisa
de valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0, houve informação de que
não consta valor em conta da executada, consoante extrato retro.
Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto no Capítulo 2, Seção 3,
Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007, Consolidação das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça, a realização do seguinte ato ordinatório:
dá a parte Exequente por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar acerca da resposta de pesquisa de valores pelo sistema
Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de 2013. Martinele
Marques Gadelha Diretora de Secretaria

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0000123-
02.2011.8.01.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Procurador
Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado do Acre  - DEVEDOR: O. J. de
Freitas  - CERTIDÃO Certifico que, solicitada a pesquisa de valores on line
pelo sistema BACEN JUD 2.0, houve informação de que não consta valor
em conta da executada, consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em
cumprimento ao disposto no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov.
COGER n.º 3/2007, Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de
Justiça, a realização do seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente
por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da
resposta de pesquisa de valores pelo sistema Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia
(AC), 28 de agosto de 2013. Martinele Marques Gadelha Diretora de
Secretaria

ADV: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA (OAB 2813/AC) - Processo
0000126-54.2011.8.01.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR:
Procurador Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado do Acre  - DEVEDOR:
O. J. de Freitas  - CERTIDÃO Certifico que, solicitada a pesquisa de
valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0, houve informação de que
não consta valor em conta da executada, consoante extrato retro.
Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto no Capítulo 2, Seção 3,
Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007, Consolidação das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça, a realização do seguinte ato ordinatório:
dá a parte Exequente por intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar acerca da resposta de pesquisa de valores pelo sistema
Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de 2013. Martinele
Marques Gadelha Diretora de Secretaria

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 00001430AC) - Processo 0000187-
59.2004.8.01.0003 (003.04.000187-6) - Execução Fiscal - Dívida Ativa -
CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: L Zaffonato  - CERTIDÃO Certifico
que, solicitada a pesquisa de valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0,
houve informação de que não consta valor em conta da executada,
consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto
no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007,
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a realização
do seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente por intimada para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da resposta de pesquisa de
valores pelo sistema Bacen Jud 2.0.  Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de
2013. Martinele Marques Gadelha Diretora de Secretaria

VARA CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS DE SOUZA LODI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GERUSIA LANDY CHAVES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0353/2013

ADV: VANDERLEI SCHMITZ JÚNIOR (OAB 3582/AC), LUIZ MÁRIO LUIGI
JÚNIOR (OAB 3791/AC) - Processo 0001192-35.2012.8.01.0004 -
Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título -
RECLAMANTE: J.P.Q SOUZA ME, rep. por José Pio Queiroz de Souza  -
RECLAMADO: Plasacre Ind. e Com. Imp. Exp. de Platico Ltda  - Sentença
Dispensado relatório por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95.  Trata-se de
ação de indenização por danos morais proposta por J. P. Q. Souza, neste
ato representado por seu sócio proprietário, José Pio Queiroz de Souza,
em desfavor de Plasacre Ind. E Com. Imp. Exp. De Plásticos Ltda.  Alega
em síntese que ao tentar realizar uma negociação junto ao Banco do
Brasil, no intuito de melhorar o seu capital de giro, foi informado sobre a
existência de uma anotação de restrição de crédito (SERASA/PROTESTO),
proveniente do documento acostado à fl. 12.   Afirma que realizou negócio
jurídico com a requerida que originou o documento acostado à fl. 12,
porém realizou o pagamento do débito que culminou com a questionada
anotação no serviço de proteção e restrição ao crédito.   Ante a situação
vexatória e na certeza de qualquer inadimplência, pois nunca recebera
qualquer notificação prévia, propôs a presente ação com pedido de tutela
antecipada para que a questionada restrição a qual foi deferida em face
da demonstração do pagamento do débito questionado, conforme decisão
inicial acostada à fl. 14.  As partes não realizaram composição amigável,
razão pela qual foi designada audiência de instrução e julgamento,
conforme termo acostado à fl. 25.   A requerida apresentou contestação
que foi reduzida a termo durante a audiência de instrução e julgamento
(fls. 41/43).   Sem preliminares arguidas ou nulidades a serem sanadas e
estando regular o feito, passo à análise do mérito.  Já expostos os fatos,
quanto ao direito, passo a tecer algumas considerações.  Como consta
na inicial, bem como prova documental, fls. 10/12, tem-se prova inequívoca
da conduta, inscrição da dívida que não mais existia, uma vez que foi
quitada em 11/09/2013 (fl. 12), ao passo que a anotação de restrição ao
crédito foi realizada em 26/09/2012 (fls. 10/11). É dessumível o resultado
danoso (constrangimento, vergonha) e evidenciado o nexo de causalidade

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ADV: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA (OAB 2813/AC) - Processo
0000825-84.2007.8.01.0004 (004.07.000825-0) - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: Dimmah Distribuidora de
Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA  - CERTIDÃO Certifico que,
solicitada a pesquisa de valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0,
houve informação de que não consta valor em conta da executada,
consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto
no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007,
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a realização
do seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente por intimada para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da resposta de pesquisa de
valores pelo sistema Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de
2013. Martinele Marques Gadelha Diretora de Secretaria

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0000892-
10.2011.8.01.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: Valmir de Aquino Nascimento  - CERTIDÃO Certifico
que, solicitada a pesquisa de valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0,
houve informação de que não consta valor em conta da executada,
consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto
no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007,
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a realização
do seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente por intimada para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da resposta de pesquisa de
valores pelo sistema Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de
2013. Martinele Marques Gadelha Diretora de Secretaria

ADV: LUIS RAFAEL MARQUES DE LIMA (OAB 2813/AC) - Processo
0001192-45.2006.8.01.0004 (004.06.001192-4) - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - CREDOR: Procuradoria Fiscal do Estado do Acre  - DEVEDOR: S.
A. S. Importação & Exportação Ltda. e outros - CERTIDÃO Certifico que,
solicitada a pesquisa de valores on line pelo sistema BACEN JUD 2.0,
houve informação de que não consta valor em conta da executada,
consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em cumprimento ao disposto
no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007,
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a realização
do seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente por intimada para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da resposta de pesquisa de
valores pelo sistema Bacen Jud 2.0. Epitaciolândia (AC), 28 de agosto de
2013. Martinele Marques Gadelha Diretora de Secretaria
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entre ação e resultado, culpabilidade (imprudência) e por fim ausência de
excludentes de atos ilícitos cíveis.  A requerida agiu de maneira negligente
e incoerente, cobrando do reclamante dívida já paga, o que acabou
gerando a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
Dessa forma, tenho que a inscrição do nome do demandante nos cadastros
restritivos de crédito se deu de maneira indevida, já que ele comprovou o
pagamento da parcela que estava sendo cobrada pela reclamada, restando
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte desta.  Outrossim,
cumpre trazer à baila parte das declarações do autor em sede de
audiência, senão vejamos.  O representante legal da autora, José Pio
Queiroz de Souza esclareceu que em razão do boleto para pagamento do
débito não ter chegado em sua residência, entrou em contato por intermédio
do telefone junto ao requerido, ocasião em que foi informado de um
número de conta para efetuar o depósito bancário de modo a adimplir o
débito. Alegou que a data do vencimento do boleto acostado à fl. 12 é 04/
09/2012, porém não foi quitado no dia do vencimento. Acrescentou que o
pagamento foi realizado no dia 11/09/2012. Afirmou que o seu nome foi
inserido nos serviços de proteção ao crédito no dia 26/09/2012, não
sabendo precisar até qual a data permaneceu nos registros.  Partindo
das declarações realizadas pelo requerente em sede de audiência,
somadas ao início de prova material, tenho que a necessária
verossimilhança para demonstrar a veracidade dos fatos é patente.  De
outra banda, a requerida pretende excluir sua  responsabilidade, entretanto,
na espécie,  tal tese não encontra espaço para prosperar.     A
responsabilidade do caso em apreço está demonstrada, vale dizer, somente
comporta exceção nos casos de comprovada inexistência do defeito e
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e em casos fortuitos ou força
maior.  Apesar da tentativa esboçada na contestação, ao autor não assiste
nenhuma culpa, que comporte as exceções supramencionadas.   É
inconteste que demandante pagou o débito com atraso, porém adimpliu o
débito da forma orientada por pessoa que respondia pelo demandado,
mas, também, é inconteste que depois do pagamento o requerido não
tratou de tomar as providências devidas para positivar o nome do autor,
como lhe era de direito.   A Constituição da República de 1988 consagrou
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas, além da indenização pelo dano moral decorrente de tal violação.
Como se percebe, a violação passível de indenização tem de atingir a
qualquer dessas categorias legais: intimidade, vida privada, honra e
imagem.  Na presente ação ficou comprovado que a inscrição do nome do
requerente, de forma indevida, resultou em danos de ordem moral, violando
sua honra e sua imagem, além de causar-lhe uma série de inconvenientes
no dia-a-dia, pois impediu que transacionasse regularmente no mercado.
Assim, a requerida deve reparar os danos ocasionados ao autor em
razão da falha na prestação do serviço pela inscrição indevida do nome
do autor.   Diferentemente do que alegou a requerida, a só inscrição
indevida do nome da autora nos sistemas de proteção ao crédito basta
para configurar o direito à indenização por danos morais.   Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RETIRADA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. REVISÃO DO VALOR.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Compete ao credor providenciar a imediata
exclusão do nome do devedor que efetua o pagamento, a fim de que a
entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa. 2. É presumido
o dano moral em caso de comprovada demora do credor em providenciar
a retirada do nome do autor, após o devido pagamento. 3. O entendimento
deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que evidente
exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias ordinárias,
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando
possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 4. Recurso especial
conhecido em parte e, na extensão, provido. (REsp 863949/RN. Relator
Min. Hélio Quaglia Barbosa. 4ª Turma.Data Publicação: 28/05/2007).
CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DAS FATURAS COM
ATRASO DE MAIS DE SEIS MESES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME
DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PORQUE
SUPERIOR A TRINTA DIAS APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Comprovado que a autora era
devedora à época da inclusão, porquanto existente o débito, o que sequer
é objeto de discussão, legitimando a inscrição nos cadastros negativos
de crédito. Diante da prova documental acostada, restou comprovado o
adimplemento das faturas objeto da inscrição negativa, ainda que com
atraso (fls. 19/27). A manutenção do seu nome em referidos cadastros,
por prazo superior a 30 dias após o pagamento, mostrou-se indevida,
legitimando o reconhecimento do abalo de crédito, e, com isso, o dano
moral. Aplicação do enunciado nº. 4, aprovado no encontro dos Juizados
Especiais, realizado em Gramado, no ano de 2005. Valor da indenização,
para a hipótese da manutenção indevida da negativação, que merece ser
diferenciado daquele fixado como parâmetro para os casos em que a
inclusão é indevida e única. Quantum indenizatório fixado em patamar
adequado, sopesando os abalos sofridos, bem como o fim punitivo-
pedagógico e compensatório da indenização. RECURSOS IMPROVIDOS.

(Recurso Cível Nº 71003686425, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 23/05/2012).
EMENTA: DECLARATÓRIA  CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
INSCRIÇÃO INDEVIDA  DANO MORAL. A inscrição indevida no cadastro
de proteção de crédito, pouco importando o  tempo de duração desse ato,
é fato gerador do dano moral, e inexigível é a prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida. (TJMG. Apelação Cível n. 1.0439.02.010249-
7/001, Décima Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Saldanha
da Fonseca, j. 08.02.2006).  Uma vez, reconhecida a ação culposa e
imprudente da requerida, resta aquilatar o seu quantum, que o faço num
juízo de razoabilidade e proporcionalidade, fixando o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais).  Ante o exposto, por força do artigo. 20 da Lei
n. 9099/95 c/c art. 5º inciso, X, da Constituição Federal e art. 42, parágrafo
único, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para
condenar a requerida, ao pagamento de indenização no quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao requerente, devendo
este ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, observando a data
da citação.  Sendo assim, confirmo os efeitos da tutela antecipada deferida
à fl. 14, bem como a multa estipulada para o descumprimento desta.   Ato
contínuo, declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma
do art. 269, I, do Código de Processo Civil.  Transitada em julgado, fica
desde já cientificado a reclamada para pagar a importância acima fixada,
devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo
de 15(quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento
ensejará a incidência da multa prevista no art. 475-J, do CPC, equivalente
a 10% sobre o débito.  Sem custas e honorários, por que indevidos nesta
fase(inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).  Publique-se.
Registre-se. Intime-se.  Epitaciolândia-(AC), 23 de agosto de 2013.  Clovis
de Souza Lodi Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0354/2013

ADV: MARCEL BEZERRA CHAVES (OAB 2703/AC), FRANCISCO
VALADARES NETO (OAB 2429/AC) - Processo 0700305-
73.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de
Imagem - RECLAMANTE: MARCO RIBEIRO  - RECLAMADO: Empresa
Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL  - Sentença   A parte
autora MARCO RIBEIRO ajuizou ação declaratória c/c indenização em
face da Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL.  Após
a realização de proposta de acordo feita pela reclamada com a devida
concordância da parte reclamante, bem como a comunicação do devido
cumprimento do que fora entabulado, entendo pela homologação do citado
acordo.  Ante o exposto, declaro extinto o processo com a resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil.  Sem
custas, por força do disposto no artigo 1, I da Lei Estadual n.º 1.422/2001.
P.R.I.  Após, arquivem-se.  Epitaciolândia (AC), 27 de agosto de 2013.
Clovis de Souza Lodi Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0355/2013

ADV: ALVARES SANTIAGO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 3904/AC) - Processo
0000529-52.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível -
Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Everton Araújo de Lima  -
RECLAMADO: Banco do Brasil S.A, AGÊNCIA 3952  - Despacho   Por
tempestivo, e devidamente acompanhado de preparado, recebo o Recurso
apenas no efeito devolutivo, art. 43 da Lei 9.099/95.  Intime-se o recorrido
para apresentar contra-razões, representado por advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, art. 41, §2º da Lei 9.099/95.  Decorrido o prazo, subam
os autos à Egrégia Turma Recursal, independente de manifestação.
Expeça-se, o necessário.    Epitaciolândia- AC, 27 de agosto de 2013.
Clovis de Souza Lodi Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0356/2013

ADV: HISASHI KATAOKA (OAB 34672/RJ), VIRGINIA MEDIM ABREU (OAB
2472/AC), WILKA SOARES GADELHA FELICIO SILVA (OAB 2368/AC),
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 20283/RJ), LARISSA PRETE
FUZETI - Processo 0700099-59.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes -
RECLAMANTE: CLÁUDIO LOPES  - RECLAMADO: Nextel, por seu
representante legal  - Sentença  Dispensado o relatório nos termos do
artigo 38 da Lei nº 9099, de 1995, passo ao resumo dos fatos relevantes.
Cláudio Lopes ajuizou a presente ação em face do Nextel, também
qualificada, alegando desconhecer os débitos constantes do documento
de fls. 20 (duplicatas) que motivaram a restrição de seu crédito junto ao
SPC/SERASA. Requer a declaração de inexistência dos débitos, exclusão



87Rio Branco, quinta-feira
29 de agosto de 2013.

ANO XX Nº 4.987DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
de seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação pelos danos
morais sofridos.   Frustradas as tentativas de acordo, a requerida
apresentou defesa. A reclamada afirmou ter habilitado regularmente linha
telefônica em favor do autor. Sustentou a existência de culpa exclusiva
de terceiro a isentá-la de responsabilidade e a inexistência de danos
morais indenizáveis.   Fundamento e decido.  O ponto de partida do pedido
formulado pelo requerente é a alegação de ter a reclamada negativado
seu nome (resultado lesivo extrínseco que levou à configuração de um
dano moral) em razão de débitos por ele desconhecidos.   Afirma o autor
não ter contratado os serviços de telefonia da demandada. Assim sendo,
por se tratar de prova negativa, a demonstração de que a contratação,
de fato, se deu, pelo autor, perante o fornecedor do serviço, é da parte
que alega a existência do fato.  Consoante a lição de Nagib Slaibi Filho: Na
ação declaratória negativa, o juiz afirma a inexistência da relação jurídica
ou a inaltenticidade do documento. Em face do princípio de que não é
cabível a exigência de prova negativa, nas ações declaratórias negativas,
cabe ao demandado provar o fato que o autor diz não ter existido. (SLAIBI
FILHO, Nagib. Sentença Cível: fundamentos e técnica. 5ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1998. p. 241). Na espécie, a reclamada não comprovou a
mencionada contratação. Não juntou aos autos nenhum documento,
nenhum protocolo, nenhuma prova testemunhal apta a demonstrar que o
autor contratou os serviços agora cobrados.  Há de se considerar que o
fato dos supostos contratos terem sido entabulado por telefone não
retira a obrigação da fornecedora de resguardar o consumidor. Se o
contrato fonético é disponibilizado pela requerida, a fim de minimizar os
custos operacionais e de angariar maior clientela, os riscos a ele inerentes
devem, igualmente, ser suportados por ela.   Assim, em razão da
impossibilidade de provar fato negativo, e, considerando que a reclamada
não demonstrou, de maneira irrefutável, que a contratação se deu, de
fato, perante o autor, tem-se que os débitos não podem ser imputados a
este. A reclamada afirma, em contestação, a possibilidade de ocorrência
de fraude, limitando-se a se incluir entre as vítimas, tanto quanto o autor.
Entretanto, nem mesmo a existência de fraude exclui a responsabilidade
da reclamada pelo evento danoso noticiado nos autos.  Mesmo as relações
comerciais ou civis puras, com o advento do Código Civil de 2002, passaram
a exigir a presença da boa-fé objetiva em todo o seu processamento. Tal
comportamento impõe às partes agirem com lealdade, cooperação,
proteção, cuidado uma para com a outra.  Ainda que demonstrada a ação
de um falsário ou homônimo, tal não exclui a negligência da reclamada na
correta conferência dos dados para a realização de transações
comerciais. À reclamada era plenamente possível se cercar de maior
cautela evitando prejuízos a terceiros. Assim não agindo, deixou vulnerável
todos aqueles inseridos no mercado consumidor que, por infortúnio,
fossem alvos de fraudadores.  O nexo causal entre a conduta da
requerida e o dano suportado pelo autor permanece intacto, ainda que
com a intervenção de terceiro de má-fé. Se a reclamada tivesse agido
cumprindo o dever de cuidado ditado pela legislação em vigor, o fato não
teria ocorrido como ocorreu.   Nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de
Defesa do Consumidor apenas a culpa exclusiva de terceiro poderia
isentar o fornecedor da responsabilidade por defeitos na prestação do
serviço.   Na hipótese, não há que se falar em tal exclusividade, posto
que, se agisse a reclamada com a cautela e proteção que lhe são exigidos
por lei, o evento não teria ocorrido como ocorreu.   Quanto ao dano, é
evidenciado pelo prejuízo ao bom nome no comércio comprovado nos
autos. Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos
de restrição ao crédito, conforme reiterada jurisprudência, basta a prova
da conduta negligente na negativação, tendo por presumido o prejuízo daí
decorrente.  Dessa forma, presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo
causal, impõe-se, a demandada, o dever de indenizar.   Estabelecida a
obrigação de indenizar, surge, então, a questão relativa ao quantum
indenizatório,  o qual deve ser aferido levando-se em conta a
reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento
vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira
que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem
consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.
Considerando-se os critérios acima alinhavados, inclusive eventual culpa
concorrente de terceiro e a não comprovação, pelo autor, de outros
danos além da própria negativação, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por entender que esse valor atende à justa indenização.
Dipositivo  Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial, para: a) declarar a inexistência de débitos em nome do reclamante
oriundos das duplicatas constantes do documento de fls. 20 destes autos,
firmados, respectivamente, por Nextel.;  b) confirmar a tutela antecipada
deferida à f. 23, condenando a reclamada, a excluir, definitivamente, o
nome do autor, dos cadastros de inadimplentes, em virtude dos débitos
relacionados aos contratos mencionados no item a, no prazo de dez dias,
sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente;  c) condenar a
Reclamada  a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que deverá ser corrigido
monetariamente pelos índices fixados pela Corregedoria Geral de Justiça
do Acre, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados da presente
sentença;  Em consequência, extingo o processo, com resolução de

mérito, a teor do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.  Sem custas e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.  Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.   Epitaciolândia-(AC), 27 de agosto de 2013.
Clovis de Souza Lodi Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0357/2013

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0000586-
70.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Sostenes Rauser Brito de Melo  -
RECLAMADO: Banco Bradesco S/A  - Despacho   Considerando que o
reclamado não compareceu a audiência de conciliação mesmo estando
regularmente citado/intimado, ressaltando que sequer apresentou
qualquer justificativa quanto a sua ausência, entendo que é de se aplicar
o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, devendo-se dar prosseguimento
processual à sua revelia.   Assim, determino que esta secretaria designe
nova data para audiência de instrução e julgamento.  Intimem-se. Cumpra-
se.   Epitaciolândia- AC, 27 de agosto de 2013. Clovis de Souza Lodi
Juiz de Direito  HOMOLOGAÇÃO  Ante o exposto, tendo cumprido as
formalidades legais, homologo o despacho da Juíza Leiga, por todos os
fundamentos, consubstanciado no artigo 40 da lei 9.099/95.  Epitaciolândia-
AC, 07 de agosto de 2013.    Clovis de Souza Lodi Juiz de Direito

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0000586-
70.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO
DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: Sostenes Rauser Brito de Melo  -
RECLAMADO: Banco Bradesco S/A  - Instrução e Julgamento Data: 19/
09/2013 Hora 10:30 Local: 1º Juizado Especial Cível Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0358/2013

ADV: DILSOMAR RIBEIRO CAMPOS (OAB 2688/AC) - Processo 0700473-
75.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e
Venda - RECLAMANTE: Moacir de Lima Nascimento  - RECLAMADO:
Edivaldo Ramiro Vieira  - Despacho   Registre-se o pedido; Designe-se
audiência de conciliação; Faça constar na intimação das partes as
seguintes advertências  3.1  A ausência do autor à audiência importará
em extinção e arquivamento do feito e a do reclamado, em revelia e
presunção de veracidade dos fatos alegados inicialmente pela reclamante,
salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.  Comparecendo, poderá
o demandado contestar, oralmente ou por escrito, em resposta ao pedido
da reclamante. Não é obrigatório que as partes se façam acompanhar e
se assistirem de advogado, se o valor da causa for de até 20 (vinte)
salários mínimos.  3.2  Não obtida conciliação na audiência designada, as
partes poderão optar de  comum acordo, pela instituição de Juízo Arbitral;
3.3  Em não sendo instituído Juízo Arbitral, havendo vaga na pauta,
proceder-se-à na mesma data e horário à audiência de instrução e
julgamento, ocasião em que serão ouvidas as partes, colhidas as provas
e proferida sentença. Não havendo vaga na pauta, será designado novo
dia e hora para referida audiência; 3.4  Cada parte poderá apresentar as
provas que entender convenientes, desde que obtidas por meios
moralmente legítimos, para prover a veracidade dos fatos alegados,
inclusive testemunhal, no máximo 03 (três) para cada parte; 3.5       As
testemunhas deverão serem trazidas à audiência de instrução e
julgamento, pela parte que as arrolar independentemente de intimações.
Epitaciolândia- AC, 27 de agosto de 2013.   Clovis de Souza Lodi Juiz de
Direito

ADV: DILSOMAR RIBEIRO CAMPOS (OAB 2688/AC) - Processo 0700473-
75.2013.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e
Venda - RECLAMANTE: Moacir de Lima Nascimento  - RECLAMADO:
Edivaldo Ramiro Vieira  - Conciliação Data: 17/09/2013 Hora 10:30 Local:
1º Juizado Especial Cível Situacão: Pendente

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD

JUIZ(A) DE DIREITO AFONSO BRAÑA MUNIZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUELENE DE SOUZA ARRUDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0256/2013

ADV: DAUSTER MACIEL NETO (OAB 3721/AC) - Processo 0700568-
90.2013.8.01.0009 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho /

VARA CÍVEL
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Turbação / Ameaça - AUTORA: JANETE MARTINS E BANDEIRA  -
REQUERIDO: GLAUCIO MESQUITA DE LIMA e outro - Decisão   Trata-se de
Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por Janete Martins e Bandeira
em face de  Glaucio Mesquita de Lima e André de Moraes Lima, todos nos
autos qualificados, requerendo, a título de tutela antecipada, a reintegração
de posse do veículo descrito na inicial. A autora sustenta ter firmado
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária junto ao Banco
Fiat S/A, para aquisição de um automóvel, marca Fiat, modelo Uno Mille
Economy, ano de fabricação 2010, cor vermelha, placa NAE-5068, chassi
nº 9BD15802AB6522451, tendo 28 (vinte e oito) parcelas a vencer, no
valor de R$ 668,53 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três
centavos) cada. Alega que em dezembro de 2011 firmou contrato de
compra e venda, de forma verbal, com o requerido Glaucio Mesquita de
Lima, que se comprometeu a pagar o restante das parcelas vincendas,
bem como impostos e demais tributos referentes ao carro, e, ainda, a
pedir a autorização à requerente no caso de venda do bem. Salienta que
permaneceu com o carnê de boletos, sendo que o demandado Glaucio
dirigia-se, mensalmente, até sua residência, entregando-lhe a quantia
correspondente à parcela do financiamento do veículo. Acrescenta que o
réu Glaucio deixou de pagar as prestações desde fevereiro do ano
corrente, fato que ocasionou a inscrição do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito. Ademais, Glaucio vendeu o carro, sem qualquer
contato com a postulante, ao segundo requerido, o senhor André de
Moraes Lima. Aduz que, não bastasse isso, André de Moraes Lima passou
a cometer infrações no trânsito, o que gerou a emissão de multas, cujo
montante da dívida atualmente totaliza R$ 2.234,63 (dois mil, duzentos e
trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), além da perda de 19
(dezenove) pontos na CNH da autora. Salienta a demandante que procurou
os réus diversas vezes para tentar resolver a contenda, entretanto não
logrou êxito. É o relato do necessário. Decido. A tutela antecipada está
prevista no art. 273, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que existindo
prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I- haja
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.  Do dispositivo
transcrito retiramos os pressupostos necessários à concessão da medida
antecipatória, que são: a prova inequívoca que nos convença da
verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação. Além daqueles requisitos, necessário também que o
provimento concedido seja reversível. A prova inequívoca, segundo Ernane
Fidélis dos Santos, em sua obra Manual de Direito Processual Civil, ed.
Saraiva, 5ª edição, 1997,  não é prova pré-constituída, mas a que permite,
por si só ou em conexão necessária com outras também já existentes,
pelo menos em Juízo provisório, definir o fato, isto é, tê-lo por verdadeiro.
(...). A que, desde já e por si só, permita a compreensão do fato, como
Juízo de certeza, pelo menos provisória.  Assim, a prova inequívoca
consiste naquela que propicie ao juiz o conhecimento da existência do
fato, a maneira como o mesmo ocorreu, para formação do convencimento
do magistrado no tocante à probalidade de procedência da pretensão do
autor. A prova inequívoca deve levar o juiz a se convencer da
verossimilhança da alegação, ou seja, de que há  probabilidade de que o
direito invocado pelo autor exista. No caso em apreço, observa-se que a
autora cedeu a posse do veículo ao requerido Glaucio Mesquita de Lima,
mediante contrato verbal, o qual assumiu a obrigação de quitar as parcelas
vincendas do financiamento e, posteriormente, vendeu o automóvel ao
demandado André de Moraes Lima. Insta salientar que a autora pactuou
a venda de veículo financiado sem dar conhecimento ao credor fiduciário
(Banco Fiat S/A), incorrendo em risco jurídico e econômico diante desse
negócio que foi realizado de modo temerário e inseguro no que se refere
ao cumprimento de obrigação em nome de terceiro.  Todavia, o negócio é
válido e eficaz porque realizado de boa fé entre agentes capazes,
mediante objeto lícito e previsto em lei, de modo que a tradição perfectibilizou
a compra e venda. A ser assim, diante dos fatos supracitados, em juízo
de cognição sumária, a requerente logrou êxito em convencer este Juízo
acerca da verossimilhança de suas alegações. Ademais, evidenciado
está o dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que estando
os réus inadimplentes há mais de seis meses, a continuação do veículo
na posse de terceiros, poderia acarretar maiores prejuízos à autora,
inclusive a busca e apreensão do bem pelo credor fiduciário. Isso sem
falar na deprec iação do veículo, cujo estado de conservação é
desconhecido. Portanto, entendo que deve o automóvel, por ora, ser
colocado na posse da autora, devedora fiduciante. Entretanto, por ser
inequívoca a existência da dívida (oriundas de infrações de trânsito,
Seguro Obrigatório  DPVAT, IPVA e Taxa de Licenciamento) e ser a
requerente devedora fiduciante e legalmente responsável pelo veículo,
não é plausível, conforme postulado pela autora, que este Juízo determine
a expedição de ofício à SEFAZ e ao DETRAN/AC para que se abstenham
do cobrar os débitos pendentes de pagamento.  Ante o exposto, DEFIRO,
em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que o veículo, marca Fiat, modelo Uno Mille Economy, ano de fabricação
2010, cor vermelha, placa NAE-5068, chassi nº 9BD15802AB6522451,
Renavam 00256689172, e os documentos de porte obrigatório, sejam

colocados na posse da autora, devendo esta ser int imada para
comparecer nesta Comarca e acompanhar a diligência.  Expeça-se
mandado de reintegração de posse. Cite-se a parte requerida, com as
advertências legais, e intimem-se todos para ciência desta decisão e
comparecimento a audiência de conciliação a ser designada para data
próxima pelo Conciliador. O prazo para contestação fluirá a partir da data
da referida audiência, ainda que o aludido ato não seja realizado por
qualquer motivo. A intimação da autora deverá ser feita preferencialmente
por telefone. Senador Guiomard-AC, 27 de agosto de 2013.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0257/2013

ADV: LUIZ RENATO BEZERRA FRANCISCO (OAB 3765/AC) - Processo
0700214-02.2012.8.01.0009 - Usucapião - Usucapião Extraordinária -
AUTOR: Nelson Francisco e outro - Fica o advogado, dos autores, intimado
para se manifestar sobre o documento juntado aos autos de fl. 56, e do
Despacho a seguir transcrito: " 1. Junte-se. 2. Manifeste-se o autor, no
prazo de 30 dias. 3. Após, cls. Senador Guiomard, 12/07/2013. Afonso
Braa Muniz. Juiz de Direito".

JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉA DA SILVA BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUTINEIA DE ARAÚJO SOUZA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1959/2013

ADV: CLAUDIO DIOGENES PINHEIRO (OAB 2105/AC), DENVER MAC
DONALD PEREIRA VASCONCELOS, RENATO BADER RIBEIRO (OAB 3035/
AC) - Processo 0002001-38.2011.8.01.0011 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: A. C. de L. B.  - REQUERIDO: J. R. da
S. B. e outros -  Fica intimado para comparecer a audiência de instrução
e julgamento redesignada de  02/10/2013, às 09:15 horas, para a data de
23/10/2013, às 09:15, em razão de período de férias da magistrada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1960/2013

ADV: EMILSON PERICLES DE ARAUJO BRASIL (OAB 2377/AC), CLÁUDIO
DIÓGENES PINHEIRO, MARINHO DA COSTA GALLO (OAB 504/AC),
ANTONIO GENEROZO DA SILVA (OAB 814/AC), ISRAEL PINHEIRO TORRES
JÚNIOR, ANTONIO GENEROZO DA SILVA (OAB 814/AC), ULISSES D AVILA
MODESTO, JULIO AUGUSTO VIANA MOREIRA (OAB 1294/AC), LUIZ
ANDRE DA SILVA NETO (OAB 2943/AC) - Processo 0000216-
80.2007.8.01.0011 (011.07.000216-0) - Procedimento Ordinário -
REQUERENTE: Hercília de Oliveira de Araujo Vasconcelos e outro -
REQUERIDO: UNIÃO e outros - Despacho  A secretaria do Cartório, para
incluir os herdeiros habilitados às fls 295/349, como litisconsortes passivos
necessários e devido registro dos advogados. Designe-se data de
audiência. Intime-se da data de audiência.    Sena Madureira- AC, 04 de
julho de 2013.   Andréa da Silva Brito Juíza de Direito.    Fica intimado do
inteiro teor do despacho retro, bem como intimado para com para
comparecer a audiência de conciliação e instrução a se realizar no dia
16/10/2013, às 09:30 horas.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1961/2013

ADV: THIAGO GUEDES ALEXANDRE (OAB 24368/CE) - Processo
0700005-90.2013.8.01.0011 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDOR: CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A18) Dá a parte autora por intimada para, no
prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de
justiça.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1962/2013

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0002481-
50.2010.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- REQUERENTE: Joaquim  Bezerra dos Santos  - REQUERIDO: Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0002481-50.2010.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico a realização do seguinte Ato Ordinatório: Ante a

COMARCA DE SENA MADUREIRA

VARA CÍVEL
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apelação retro, assinalo à parte apelada o prazo de 15 dias para
apresentação de suas contrarrazões recursais, querendo. Depois, a
secretaria fará remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, independentemente de novo despacho. Sena Madureira
(AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico
Judiciário

ADV: LUIZ HENRIQUE LOPES (OAB 28134/GO) - Processo 0002518-
77.2010.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - REQUERENTE: Antonio Luzenildo Correia da Rocha  -
REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - CERTIDÃO
Certifico a realização do seguinte Ato Ordinatório: Ante a apelação retro,
assinalo à parte apelada o prazo de 15 dias para apresentação de suas
contrarrazões recursais, querendo. Depois, a secretaria fará remessa
dos autos ao Egrégio Tribunal Regional  Federal  da 1ª Região,
independentemente de novo despacho. Sena Madureira (AC), 28 de agosto
de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: RODRIGO WILL MENDES (OAB 2175/RO) - Processo 0003068-
09.2009.8.01.0011 (011.09.003068-1) - Procedimento Ordinário -
Aposentadoria por Invalidez - REQUERENTE: Maria Nobrega de
Albuquerque  - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  -
Autos n.º 0003068-09.2009.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico a realização
do seguinte Ato Ordinatório: Ante a apelação retro, assinalo à parte apelada
o prazo de 15 dias para apresentação de suas contrarrazões recursais,
querendo. Depois, a secretaria fará remessa dos autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, independentemente de novo despacho.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1963/2013

ADV: RODRIGO BAIA NOGUEIRA (OAB 16433/PA) - Processo 0700083-
21.2012.8.01.0011 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: J B FELIX  - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A18)
Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-
se acerca da certidão do oficial de justiça.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1964/2013

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0001739-
54.2012.8.01.0011 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do
Acre  - DEVEDOR: S dos Santos Queiros ( Suzy Confecções)  - (COGER
CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A18) Dá a parte autora por intimada para, no
prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de
justiça.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1965/2013

ADV: LUIZ ROGERIO AMARAL COLTURATO (OAB 2920/AC) - Processo
0700251-86.2013.8.01.0011 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDORA: Ana Vieira Maia  - (COGER CNG-JUDIC -
Item 2.3.16, Ato A18) Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 5
(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1966/2013

ADV: RENATA VALERIA DIAS MACHADO (OAB 3666/AC) - Processo
0700325-77.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Apuração de
haveres - REQUERENTE: CONSTRUTORA SANTOS REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA.  - REQUERIDO: Construtora JJ LTDA  - Sentença
Trata-se de AÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA, aforada por construtora
Santos Representações Comerciais Ltda, por intermédio de sua
representante legal  Eveline Alencar Moreira em desfavor de
CONSTRUTORA J.J. LTDA. Requereu na inicial benefícios da Justiça
Gratuita ou caso indeferimento pagamento das custas ao final do processo.
Aduz na exordial que a Requerente tem um crédito com a Requerida no
valor de R$ 215.000,00 ( duzentos e quinze mil reais), conforme consta
de Termo de Acordo Extrajudicial posteriormente homologada pelo juízo
em 30/03/2012, nos autos nº 0065-412012.8.01.0011. Ajustado no acordo
homologado que a devedora ora Reclamada pagaria a autora o valor de
R$112.500,00 ( cento doze mil e quinhentos reias) representado por dois
cheques no valor de R$ 56.250,00 ( cinquenta e seis mil duzentos e
cinquenta reais), ambos com vencimento para  25( vinte e cinco) contados

da assinatura do presente instrumento de titularidade do Sr. LEODIL
FRANCISCO LEAL. E o valor do saldo restante, R$ 102.500,00 ( cento e
dois mil e quinhentos reais) seria pago de uma só vez no prazo de 120 (
cento e vinte )dias a contar da primeira parcela.  Consta do Acordo multa
moratória de 50% ( cinquenta por cento) sobre o valor total do débito,
juros moratórios de 1% ( um por cento)  ao mês, atualização monetária e
honorários advocatícios em 20% ( vinte por cento) sobre o valor do
débito. E vencimento antecipado da parcelas restantes.     A Reclamada
não pagou a primeira parcela com vencimento para 16 de Abril, pois o
cheque foi sustado junto a instituição bancária. Relata a Reclamante
ainda que a empresa devedora realiza pagamentos a outras empresas.
Resumo dos pedidos:  1- Requereu a citação da demandada, requerendo
o pagamento do principal para elisão do pedido de falência; 2- Devido ao
não pagamento da dívida requereu a decretação da falência; Devidamente
citada às fls. 30, conforme certidão do Oficial de Justiça. Em manifestação
às fls.35 a Autora pede novamente  a decretação da falência e a imediata
nomeação do administrador da falência.    É o relatório. Passo a decidir.    É
O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.    O pedido de falência deve ser
extinto sem resolução do mérito. Senão, vejamos.    O pedido de falência
fundamentado na execução frustrada (art. 94, IIda Lei11.101/05) deve
ser examinado de acordo com as modificações que a Lei nº 11.382de 6/
12/2006 impôs ao processo de execução.    Na redação anterior à reforma
processual, o art.652doCódigo de Processo Civilpreconizava: O devedor
será citado para, no prazo de vinte e quatro (24) horas, pagar ou nomear
bens à penhora?. Tal dispositivo foi alterado pela Lei nº 11.382, de 6/12/
2006, tendo atualmente a seguinte redação: Art. 652 O executado será
citado para, no prazo de três (3) dias, efetuar o pagamento da dívida. § 1º
- Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o
oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens, lavrando-se o
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado. § 2º - O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens à
serem penhorados (art. 655). § 3º O juiz poderá, de oficio ou a
requerimento do exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do
executado para indicar bens passíveis de penhora. § 4º A intimação do
executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será
intimado pessoalmente.   Também no cumprimento de sentença, o réu não
é mais citado para pagamento da dívida, sob pena de penhora, ficando a
critério do credor indicar bens penhoráveis do devedor para
prosseguimento da execução, conforme art. 475-J e § 3º, doCPC.   Em
razão de tais modificações na execução, impõe-se nova exegese ao art.
94, inciso II, da Lei nº11.101/2005.   Verifica-se pela leitura da nova
redação que o devedor, na execução de título extrajudicial, será citado
apenas para efetuar o pagamento da dívida, não tendo mais o ônus de
oferecer bens à penhora. No cumprimento de sentença, também não há
mais citação para pagamento nomeação de bens à penhora. Não efetuado
o pagamento, caberá ao oficial de justiça realizar a penhora de bens,
facultando a lei que o credor indique bens penhoráveis.   Diante da nova
sistemática  processual não mais é possível, pela simples não efetivação
da penhora pelo oficial de justiça, presumir-se a insolvência do devedor
e postular-se sua falência com base na tríplice omissão, não mais prevista
noCPC. Para caracterizar a presunção de insolvência que autoriza o
pedido de falência com base no art. 94,II, da Lei11.101/05, deverá o
credor requerer ao juiz a intimação específica do executado para indicar
bens em prazo estipulado.  Não atendida referida indicação, fica o credor
autorizado a pleitear pela falência do devedor.   Conforme se verifica nos
autos, a certidão exigida pelo art.94,§ 4o, da Lei nº11.101/2005 que instrui
o pedido de falência, não demonstrou que o devedor foi intimado, de
ofício ou a requerimento do credor, como prevê o§ 3ºdo art.652doCódigo
de Processo Civilpara indicar bens passíveis de penhora.   A certidão de
intimação específica do devedor para indicação de bens à penhora é
documento essencial ao pedido de falência (caracterizador da frustração
dos meios executivos, nos moldes do art. 94, inc. II, da LRF) e sua ausência
impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.   Esse também é
o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação.
Falência fundamentada na execução frustrada de título executivo
extrajudicial. Inteligência do art. 94, II e § 4o da Lei nº 11.101/2005 e do art.
652e seguintes do CPCcom a redação dada pela Lei nº 11.382/2006. Para
a caracterização da execução frustrada autorizativa do pedido de falência
é de rigor a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora
(art. 652,§ 3º, CPC), diligência que deve ser mencionada na certidão de
objeto e pé. Execução frustrada e tríplice omissão não caracterizadas.
Extinção do processo de falência, sem resolução de mérito, mantida.
Apelo improvido. (0325192-47.2009.8.26.0000 Apelação; Relator: Des.
Pereira Calças; Órgão julgador: Câmara Reservada à Falência e
Recuperação; Data do julgamento: 14/12/2010).   E não é só.   Em consulta
aos autos  do processo n. 65-41.2012.8.01.0011, que deu origem ao
objeto da presente ação, indica que houve a penhora de crédito decorrente
de contrato da requerida junto ao DERACRE no valor de R$ 388.638,80
(fls. 222/225).   No mais, para valer-se da norma prevista no art.94,II, da
Lei 11.101/05, imprescindível a prévia suspensão ou desistência do curso
do processo de execução.   Como dispõem a Súmula nº 48 do TJSP: para
ajuizamento com fundamento no art. 94,II, da Lei nº.11.101/05, a execução
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singular anteriormente aforada deverá ser suspensa.   Diante das
informações trazidas nos autos constata-se que a execução singular ainda
encontra-se em andamento, com o intuito de receber os valores alegados
na inicial.   Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 267, IV, doCódigo de Processo Civil.   Condeno o
requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 5.000,00, nos termos do
art.20,§ 4ºdoCPC. Que deixo de exigir dada a gratuidade judiciaria deferida.
Após o transito em julgado, arquive-se.  P.R.I     Sena Madureira-(AC), 20 de
agosto de 2013.   Andréa da Silva Brito Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1967/2013

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700103-
75.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - AUTOR:
GONÇALO MOREIRA  - RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  -
Autos n.º 0700103-75.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certif ico,  em
cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a
realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para,
no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma justificada as provas
que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013.
Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700109-
82.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: JANCINETE PERES DOS SANTOS  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700109-
82.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700110-
67.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: COSMO DA SILVA CUNHA  - REQUERIDO: Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700110-67.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700111-
52.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: AIDONO SOARES VASCONCELOS  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700111-
52.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700113-
22.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: CLEUCIANE ROCHA RODRIGUES  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700113-
22.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700118-
44.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: EDILSON DE SOUZA  - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS  - Autos n.º 0700118-44.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico,
em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/
2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por intimadas
para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma justificada as
provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28 de agosto de
2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700122-
81.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: ANTONIO DA COSTA MAIA  - RÉU: Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700122-81.2013.8.01.0011

CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700124-
51.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: CLEUCIANE RUFINO DA SILVA  - RÉU: INSS -
Inntituto Nacional do Seguro Social  - Autos n.º 0700124-51.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700125-
36.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA  - RÉU: Instituto
Nacional do Seguro Nac ional - INSS  - Autos n.º 0700125-
36.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700126-
21.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: BENILDES TEIXEIRA SOMBRA  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700126-
21.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700128-
88.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - AUTOR:
PEDRO RODRIGUES DE LIMA  - RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS  - Autos n.º 0700128-88.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em
cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a
realização  do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para,
no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma justificada as provas
que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013.
Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700129-
73.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: ANDRELIA LIMA DE SOUZA  - RÉU: Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700129-73.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700131-
43.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: Marciana da Silva Manuares  - RÉU: Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700131-43.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700133-
13.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: MARIA JULINEIDE CHAVES LIMA DE SOUZA  -
RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700133-
13.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700147-
94.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DO NASCIMENTO  -
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REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º
0700147-94.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item
5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte
ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco)
dias, especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700148-
79.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: EVILA DO NASCIMENTO DE LIMA  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700148-
79.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700149-
64.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: MANOEL ANTONIO RODRIGUES SILVA  -
REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º
0700149-64.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item
5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte
ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco)
dias, especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700154-
86.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: ANTONIO PEREIRA BANDEIRA  - RÉU: Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700154-86.2013.8.01.0011 CERTIDÃO
Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER
n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por
intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700157-
41.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: JACILENE DA SILVA JAMINAWÁ  - RÉU: Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700157-41.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700158-
60.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: TARCIZO FERREIRA DE MATOS  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700158-
60.2012.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza
Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700184-
24.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: Manoel Ponte de Oliveira  - REQUERIDO: Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700184-24.2013.8.01.0011 CERTIDÃO
Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER
n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por
intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700194-
68.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: João Batista Cassimiro Pinto  - RÉU: Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS  - Autos n.º 0700194-68.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico,
em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/
2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por intimadas
para, no prazo de 5 (cinco) dias,  especificarem de forma justificada as
provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28 de agosto de
2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700197-

23.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTORA: Francisca Oliveira de Miranda  - REQUERIDO: Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700197-23.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700260-
48.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: Raimundo Costa Fernandes  - REQUERIDO: Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700260-48.2013.8.01.0011 CERTIDÃO
Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER
n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por
intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. Francisca Lânia de Souza Rodrigues Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1968/2013

ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU (OAB 1421/AC) - Processo 0001726-
60.2009.8.01.0011 (011.09.001726-0) - Execução Fiscal - Dívida Ativa -
CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: QUEIDILI TAVEIRA DE LIMA
(MERCANTIL POPULAR) e outro - Defiro o pedido de fls.70 e 53, para por
meio de alvará proceder o levantamento dos valores bloqueados em
nome da executada, conforme consta do documento de fls. 61/63.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1969/2013

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700128-
25.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTOR: FRANCISCO MAURO SILVA DE OLIVEIRA  -
REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º
0700128-25.2012.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item
5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte
ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco)
dias, especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. José Roberto do Nascimento
Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700162-
63.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTORA: GLEICIANE DE OLIVEIRA LIMA  - REQUERIDO: Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700162-63.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. José Roberto do Nascimento Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700182-
54.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: João Oliveira Souza  - RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS  - Autos n.º 0700182-54.2013.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em
cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a
realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes por intimadas para,
no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma justificada as provas
que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013.
José Roberto do Nascimento Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700187-
76.2013.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTOR: raimundo de souza medeiros  - REQUERIDO: Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700187-76.2013.8.01.0011
CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do artigo 3º, do Provimento
COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato ordinatório: Dá as partes
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem de forma
justificada as provas que pretendem produzir. Sena Madureira (AC), 28
de agosto de 2013. José Roberto do Nascimento Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700288-
50.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- AUTORA: FÁTIMA MARIA APOLINÁRIO DE SOUZA  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700288-
50.2012.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
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especificarem de forma justificada as provas que  pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. José Roberto do Nascimento
Técnico Judiciário

ADV: LUIS HENRIQUE LOPES (OAB 3740/AC) - Processo 0700317-
03.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art.
203,V CF/88) - AUTORA: ROSENIRA MARQUES MORAIS  - REQUERIDO:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Autos n.º 0700317-
03.2012.8.01.0011 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item 5, do
artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte ato
ordinatório: Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
especificarem de forma justificada as provas que pretendem produzir.
Sena Madureira (AC), 28 de agosto de 2013. José Roberto do Nascimento
Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1970/2013

ADV: FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC), DENVER
MAC DONALD PEREIRA VASCONCELOS - Processo 0700088-
09.2013.8.01.0011 - Averiguação de Paternidade - Investigação de
Paternidade - RECONHECID: I. L. da S. S.  - REQUERIDO: M. V. de A. e outro
- Conciliação Data: 08/10/2013 Hora 15:00 Local: Sala 02 - Conciliação
Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1971/2013

ADV: DANIELA MARQUES CORREIA DE CARVALHO (OAB 1935/AC),
JULIO CAVALCANTE FORTES (OAB 780/AC) - Processo 0001956-
68.2010.8.01.0011 (011.10.001956-1) - Procedimento Ordinário -
Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Hamilton José Fernandes
Cruz  - REQUERIDO: Estado do Acre  - Decisão  Acolho o pleito de fls. 315
para determinar o início da audiência para 10hs do dia 11 de setembro de
2013.   Intimem-se.  Sena Madureira-(AC), 28 de agosto de 2013.    Andréa
da Silva Brito Juíza de Direito.  Fica intimado do despacho retro, bem como
para comparecer a audiência de instrução e julgamento redesignada
para o dia 11/09/2013, às 10 horas.

JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉA DA SILVA BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DAMIANA LIMA DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0281/2013

ADV: FRANCISCO VALADARES NETO (OAB 2429/AC) - Processo
0500155-55.2013.8.01.0011 - Cumprimento de sentença - Liquidação /
Cumprimento / Execução - CREDOR: Antonio Sampaio de Lima 99773651
- DEVEDORA: TAM - Linhas Aéreas S.A  - Fica o advogado acima intimado
do inteiro teor da sentença proferida nos autos.  Sentença   A parte autora
Antonio Sampaio de Lima 99773651 ajuizou ação de execução contra
TAM - Linhas Aéreas S.A, objetivando a satisfação de dívida líquida e
certa.  Após a citação, aos autos veio comunicação do pagamento da
dívida.  A satisfação da obrigação é uma das formas de extinção da
execução, conforme preceitua o art. 794, I, do CPC.  Ante o exposto,
declaro extinta a execução.  Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sem custas, por força do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/
2001.    P.R.I.  Sena Madureira (AC), 23 de agosto de 2013.    Andréa da
Silva Brito Juíza de Direito

JUIZ(A) DE DIREITO ZENICE MOTA CARDOZO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0231/2013

ADV: JOEL BENVINDO RIBEIRO (OAB 1458/AC) - Processo 0001447-
06.2011.8.01.0011 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de
Trânsito - AUTOR: Justiça Pública  - DENUNCIADO: Marcélio Arcanjo da
Silva  - Citação e Interrogatório Data: 10/12/2013 Hora 11:30 Local: Sala
01 Situacão: Pendente

VARA CRIMINAL

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉA DA SILVA BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DAMIANA LIMA DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0019/2013

ADV: SAULO LOPES MARINHO (OAB 3884/AC) - Processo 0500558-
58.2012.8.01.0011 - Procedimento Ordinário - Jornada de Trabalho -
REQUERENTE: Maria de Lourdes Diniz da Cruz  - REQUERIDO: Estado do
Acre (Tribunal de Justiça do Estado do Acre)  - Sentença  Maria de
Lourdes Diniz da Cruz ajuizou Ação contra Estado do Acre (Tribunal de
Justiça do Estado do Acre). Objetivando a concessão do abono de
permanência, de conformidade com o art. 40  §§19 da Constituição Federal,
com redação dada com a Emenda Constitucional n º 41 a Lei Estadual n.
1.691/05.  A Reclamante  alega que trabalhou na Prefeitura Muncipal de
Sena Madureira, Estado do Acre, no período de 01/03/1981 a 31/03/1984,
como prestadora de serviço. E em Abril de 1981 a 31 de março de 1984,
que teve seu contrato assinado via CTPS, e que em 30/12/1987, tomou
posse no Tribunal de Justiça do Acre, Tendo atualmente 32 anos de
contribuição e já teve dois pedidos de abono salarial indeferidos.
Requerendo liminarmente  a implantação do Abono de permanência e a
condenação do  Requerido ao pagamento dos retroativos. Incial de fls.
01; e documentos de fls. 02/17, sendo, Declaração da Prefeitura Muncipal
de Sena Madureira, informando que a Reclamante trabalhou de 01/03/
1981 a 31/03/1984, conforme consta às fls.2 e 10; Certidão de Tempo de
Serviço Emitido pelo Tribunal de Justiça do Acre, datado de 09/09/1991,
fls. 03,05,06. Certidão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
informando que até a data de 11/10/2010, perfazia a contagem de tempo
de serviço em 29 anos,4 meses e 22 dias, conforme consta às fls.09.
Deferido liminarmente a implantação  do abono de permanência a iniciar
em janeiro de 2013 conforme consta às fls. 18, comprovante de implantação
pela Requerida às fls. 29,64. Contestação às fls. 21/27 e documentos às
fls. 28/ 66.Alegou em resumo que a Requerente não fez o requerimento
administrativo e que o abono de permanência é um direito subjetivo e que
é impossivel exigir da Administração Pública um controle individual.
Audiência de Conciliação às fls.28, ausente a Reclamada.  Em contestação
e petição de fls.67, requereu o julgamento antecipado da lide e  informou
que não pretendia celebrara acordo em audiência.  É o breve relato.
DECIDO. O denominado abono de permanência é instituto previsto
diretamente no Art. 40 da Constituição Federal §§19, e  na lei estadual, em
razão de fato jurídico constituído no tempo, ou seja, que o servidor tendo
implementado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por
contribuir com a sociedade e o Poder Público para emprestar, por mais
tempo que o devido, sua experiência e eficiência. Assim devem ser
observados os requisitos necessários e, em operando a incidência
caracterizadora do direito subjetivo do servidor, que se concretiza no
pedido administrativo. Com efeito, o art. 40 da Constituição Federal dispõe
que:  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.   Por sua vez, o §
19, do mencionado artigo, assegura que:  O servidor de que trata este
artigo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntaria
estabelecidas no § 1º, III, alínea a, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua
contribuição previdenc iária até completar as exigências para
aposentadoria contidas no § 1º, II. compulsória. (grifo nosso)   E com
fundamento no  § 1º, III, aliena a, do Art. 40 da Constituição Federal, quatro
são os requisi tos,  para que o servidor efetivo obtenha direito à
aposentadoria voluntária: a) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se
mulher; b) a idade mínima de 60 anos, se homem, e 55, se mulher; c)
cumprimento de tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público; e d) ter ocupado cargo efetivo por 05 anos.   Portanto, para a
obtenção ao direito ao abono de permanência necessário o preenchimento
de dois requisitos, quais sejam: ter preenchido as condições para a
aposentadoria voluntária e optar por continuar em atividade.   De outro
vertente, também a lei estadual nº 1.691, da 21.12.2005,  instituiu o Plano
de Permanência Voluntária (PPV) para servidores públicos estaduais
participantes do Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre RPPS,
em seu art. 2º, estabelece que:  O segurado mencionado no art. 1º que
adquirir direito à percepção de abono de permanência nas hipóteses
previstas na Constituição Federal e optar, por meio de requerimento
específico, pela permanência em atividade, fará jus a um abono de
permanência, até atingir a idade liminar para a aposentadoria compulsória
ou ingressar na inatividade, observadas as regras estabelecidas nesta
lei.   No caso, verifica-se que a documentação colacionada aos autos

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
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JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEIDIANY ELIZA DE SOUZA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0363/2013

ADV: SUEDE CHAVES DA CRUZ (OAB 664/AC) - Processo 0000935-
09.2009.8.01.0006 (006.09.000935-0) - Execução de Título Extrajudicial -
DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Município de Acrelândia  - REQUERIDO:
Sebastião Rita de Carvalho  - Isso posto, julgo extinto o presente processo,
tendo em vista o auto de adjudicação constante nos autos. Custas finais
pelo requerido, ficando dispensado em caso de ser beneficiário da
assistência judiciária gratuita. Honorários advocatícios já fixados às fls.
11/12. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.I.C.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0364/2013

ADV: FERNANDO MELO DA COSTA (OAB 1179/AC) - Processo 0700025-
33.2012.8.01.0006 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: J. V.
de S.  - REQUERIDO: M. M. N.  - INTIMAÇÃO do requerido, através de seu
patrono, para se manifestar sobre o pedido de desistência de fl. 196, no
prazo de 05 (cinco) dias.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0365/2013

ADV: RODRIGO WILL MENDES (OAB 3340A/AC) - Processo 0000236-
47.2011.8.01.0006 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) -
REQUERENTE: MARIA CLEMENTINA DE LIMA VASCONCELOS  -
REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Portanto, com
fundamento no 158, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência e
declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se. Sem custas, tendo em vista o deferimento da
assistência judiciária gratuita. P.I.C.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0366/2013

ADV: NORBERTO LIMA VIEIRA DO NASCIMENTO (OAB 974/AC) - Processo
0200347-52.2008.8.01.0006 (006.08.200347-0) - Inventário - Sucessões

COMARCA DE ACRELÂNDIA

VARA CÍVEL

pelo  Requerido, informação funcional, destaco o documento que consta
às fls.70, onde consta a contagem por tempo de serviço. Por este
documento a Requerente preencheria os requisitos necessários à
concessão de vez implementado com 30 anos de serviço público, 1 mês.
Informação fei ta no processo Administ rativo nº 9000687-
97.2011.801.0011, onde consta o Assunto: Abono de Permanência e como
Requerente: Maria de Lourdes Diniz..   Em contestação o requerido por
sua vez, não se desvencilhou do ônus probatório instituído no artigo 333,
II, do Código de Processo Civil, pois limitou-se a alegar que não havia
procedimento administrativo e por isso não havia sido exercido o direito
subjetivo a permanência no funcionarismo público e por isso não haveria
data de inicio do abono de permanência.   Uso como marco inicial a informação
prestada no documento que consta às fls.70- Documento da Diretoria de
Recursos Humanos, Seção de Pagamento, Processo n º 9000687-
97.2011.801.001, Assunto: Abono de Permanência, Requerente: Maria de
Lourdes Diniz da Cruz, sendo devido retroativamente o abono de
permanência desde 28 de junho de 2011 até a data que foi implantado
liminarmente conforme decisão de fls.18.   Ante o exposto, julgo procedente
o pedido para condenar o Estado do Acre a pagar o abono de permanência
desde a data do requerimento administrativo.  Sem custas.  Após o trânsito
em julgado, evolua-se a classe do feito para "Cumprimento de Sentença"e
intime-se a parte credora para apresentar documento que contenha os
dados de sua conta bancária (banco, agência, número da conta e nome do
titular), bem como o número de seu CPF/CNPJ, no prazo de cinco dias, sob
pena de arquivamento dos autos.   Ao depois, disponibilize-se o conteúdo
dos autos à contadoria judicial para que proceda aos cálculos do valor
principal e dos honorários de sucumbência, se houver fixação em sede
recursal, e requisite-se, por meio eletrônico, o pagamento à autoridade
citada para a causa, a ser efetuado no prazo máximo de sessenta dias,
dispensada a audiência da Fazenda Pública.   P.R.I.  Sena Madureira-(AC),
26 de julho de 2013.    Andréa da Silva Brito Juíza de Direito

- INVTE: S. de L. da S.  - INVDO: M. de A. - A. e outros - Intime-se a
inventariante para apresentação das últ imas declarações. Após,
manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias (art. 1.012, do CPC).
Cumpra-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0367/2013

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0000872-
13.2011.8.01.0006 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - CREDOR:
Estado do Acre  - DEVEDOR: Janderson Silva Rebouças  - Já tendo
ultrapassado mais de trinta dias da data do pleito de fl. 35, intime-se a
parte credora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, impulsionar o
feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos. Cumpra-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0368/2013

ADV: GILLIARD NOBRE ROCHA (OAB 2833/AC), THALES ROCHA
BORDIGNON (OAB 2160/AC), ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS
(OAB 3633/AC), GEANE PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), MANOEL
ARCHANJO DAMA FILHO (OAB 4658/RO) - Processo 0000784-
38.2012.8.01.0006 - Depósito - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco
Volkswagen S/A  - REQUERIDA: Maria Enedina Xavier da Silva  - A exegese
dos artigos 264, 294 do Código de Processo Civil e nos termos do art. 4.º
do Decreto Lei 911/69 defiro a conversão da busca e apreensão em
alienação fiduciária em ação de depósito. Retifique-se a escrivania a
autuação do feito. Cite-se para, querendo, contestar a presente ação no
prazo de 05 (cinco) dias. Consigne-se no mandado o prazo de 05 (cinco)
dias que detém o réu para entrega em juízo do bem descrito na inicial, ou
depósito judicial do valor equivalente ao bem em dinheiro, nos termos do
art. 902, do Código de Processo Civil. Intimem-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0369/2013

ADV: MARIA BETANIA ARAUJO DA SILVA ROCHA (OAB 3833/AC) -
Processo 0700078-14.2012.8.01.0006 - Procedimento Ordinário - Parceria
Agrícola e/ou pecuária - REQUERENTE: VANDERLEY PEREIRA ROCHA  -
REQUERIDO: ROBERVANE VIEIRA MOREIRA  - Vanderley Pereira Rocha e
Robervane Vieira Moreira celebraram acordo (fls. 29/30), requerendo a
homologação judicial. Com efeito, verificado que os interessados são
legítimos, o pedido é juridicamente possível, e a forma é adequada à
pretensão dos requerentes, nenhum óbice há à homologação do acordo
celebrado. Isso posto, com fulcro nas disposições acima referidas,
homologo o acordo firmado entre as partes às fls. 29/30, para que surtam
seus jurídicos e legais efeitos. Declaro extinto o processo, com julgamento
do mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil. Custas
sucumbenciais, conforme acordado às fls. 41/42. Após o trânsito em
julgado, em não havendo o pagamento pela parte autora, voltem-me os
autos conclusos para análise. Publique-se, registre-se e intimem-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0370/2013

ADV: ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS JUNIOR (OAB 1158/AC) -
Processo 0000665-77.2012.8.01.0006 - Reintegração / Manutenção de
Posse - Conflito fundiário coletivo rural - REQUERENTE: Sânia da Silva Ale
- REQUERIDO: ROSANA NASCIMENTO e outro - INTIMAÇÃO da parte
requerida para, através de seu patrono, manifestar-se sobre os novos
documentos juntados às fls. 348/562 e 567/ 592, no prazo de 05 (cinco)
dias.

JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL SIMÕES PEDROGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRÉ LUIZ SILVA DE SOUZA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2013

ADV: FRANCIANE NOGUEIRA MONTEIRO (OAB 3769/AC) - Processo
0000920-23.2012.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Liquidação /

COMARCA DE BUJARI
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JUIZ(A) DE DIREITO ALESSON JOSÉ SANTOS BRAZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA APARECIDA DA SILVA SZILAGYI

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0252/2013

ADV: JOSE FERREIRA AGUIAR DOS SANTOS (OAB 3504/AC) - Processo
0700157-59.2013.8.01.0005 - Interdição - Tutela e Curatela - INTERTE:
Francisca Barroso dos SAntos de Assis  - INTERDA: Maria da Conceição
Pereira  - COMDA: Maria Marta Pereira Lima  - DESPACHO:  Recebo a
petição de fls. 37/39. Defiro os benefícios da Lei 1.060/50. Inclua-se a
requerente Maria Marta Pereira Lima no polo passivo da demanda. Intime-
se a autora para se manifestar acerca da petição de fls. 37/39. Prazo de
10 (dez) dias. Cumpra-se o item 4 da decisão de fl. 23, no que se refere
ao curador especial. Dê-se ciência ao MP.  Capixaba-AC, 19 de agosto de
2013.  ALESSON JOSÉ SANTOS BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0253/2013

ADV: JOAO PAULO SETTI AGUIAR (OAB 3080/AC) - Processo 0700079-
02.2012.8.01.0005 - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução - CREDOR: Joilson Mendes e Arruda  - DEVEDOR:
Estado do Acre  - DECISÃO:  De acordo com o artigo 739-A, § 1° do
Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos
depende da observância de requisitos legais.  Entretanto, nas execuções
contra a Fazenda Pública o efeito suspensivo ao propor embargos é
automático, pois esta não poderá efetuar qualquer pagamento antes do
trânsito em julgado dos embargos.  Assim, atribuo efeito suspensivo aos
embargos, devendo estes autos ficarem suspensos.  Intimem-se.  Cumpra-
se.  Capixaba-AC, 22 de agosto de 2013.  ALESSON JOSÉ SANTOS
BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0254/2013

ADV: ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR (OAB 1158/AC) -
Processo 0700002-56.2013.8.01.0005 - Reintegração / Manutenção de
Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTOR: Manuel Oliveira da Silva
- Silza dos Santos da Silva  - RÉU: Amadeu Ferreira  - SENTENÇA:  A parte
autora Manuel Oliveira da Silva e Silza dos Santos da Silva ajuizou ação
contra Amadeu Ferreira e posteriormente deixou de promover os atos
que lhe competia por mais de trinta dias, embora devidamente intimada
para impulsionar o feito em 48 horas (fls.37/38 e 45)..  Importa em extinção
do processo o fato de o autor não promover os atos e diligências que lhe
competir, abandonando a causa por mais de trinta dias, consoante
estabelece o artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil.  Portanto,
configurada a desídia da parte autora, declaro extinto o processo sem
resolução de mérito.  Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.  Capixaba-(AC), 27 de agosto de 2013.  ALESSON JOSÉ SANTOS
BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0255/2013

ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOW SKI JUNIOR (OAB 3844/AC) -
Processo 0700110-22.2012.8.01.0005 - Procedimento Ordinário - Cédula
de Crédito Bancário - REQUERENTE: Banco Itaucard  S.A  - REQUERIDO:

COMARCA DE CAPIXABA
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Cumprimento / Execução - CREDORA: Rosangela Maria Martins Gonçalves
- DEVEDOR: Banco SANTANDER  - Autos n.º 0000920-23.2012.8.01.0010
ClasseCumprimento de Sentença CredorRosangela Maria Martins
Gonçalves DevedorBanco SANTANDER Decisão Com base na revogação
da decisão de suspensão das execuções acima do teto legal, bem como
com o indeferimento da reclamação nº 7.327 que tramitou perante o STJ
(pp. 230 a 234), determino o prosseguimento do feito. A parte reclamada
devidamente intimada para opor embargos aos cálculos da execução
não o fez, juntando aos autos apenas impugnação a execução (pp. 173
a 213) sem quaisquer menção aos cálculos. Razão pela qual deixo de
apreciar a referida impugnação, devendo a Secretaria deste Juízo
prosseguir com a execução através de BACEN JUD, e restando positivo,
intime-se a parte devedora para querendo opor embargos no prazo legal.
Intimem-se. Bujari-(AC), 28 de agosto de 2013. Manoel Simões Pedroga
Juiz de Direito

José Araújo da Silva  - SENTENÇA:  A parte autora Banco Itaucard  S.A
ajuizou ação contra José Araújo da Silva e posteriormente deixou de
promover os atos que lhe competia por mais de trinta dias, embora
devidamente intimada para impulsionar o feito em 48 horas (fls.52 e 57).
Importa em extinção do processo o fato de o autor não promover os atos
e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta
dias, consoante estabelece o artigo 267, inciso III, do Código de Processo
Civil.  Portanto, configurada a desídia da parte autora, declaro extinto o
processo sem resolução de mérito.  Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos.  P.R.I.C.  Capixaba-(AC), 27 de agosto de 2013.  ALESSON
JOSÉ SANTOS BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0256/2013

ADV: MARCIO ROGERIO DAGNONI (OAB 1885/AC) - Processo 0700146-
30.2013.8.01.0005 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material
- REQUERENTE: dari ernesto dos reis  - REQUERIDO: Secretaria de
Educação e Cultura do Município de Capixaba-AC  - Despacho:  Tendo em
vista que o contrato apresentado pelo requerente ás fls. 04/06 não
preenche os requisitos de dispensa de licitação previstos no art. 24, inc.
II, da Lei 8.666/93, intime-se o autor para juntar, no prazo de 10 (dez) dias,
o processo licitatório do contrato em tela.  Cumpra-se.  Capixaba- AC, 19
de agosto de 2013.  Alesson José Santos Braz-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0257/2013

ADV: CELSO MARCON (OAB 10990/ES) - Processo 0000356-
93.2011.8.01.0005 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas -
REQUERENTE: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil  - REQUERIDA:
Francinilde Magalhães Torres Morais  - Despacho:  Diante do pleito de fl.
190, defiro o pedido de dilação de prazo para 30 dias para o autor dar
prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo por desídia
da parte. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação da parte
autora, volte o caderno processual concluso.  Capixaba- AC, 19 de agosto
de 2013.  Alesson José Santos Braz-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0258/2013

ADV: MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC), CELSON MARCON
(OAB 3266/AC) - Processo 0000698-70.2012.8.01.0005 - Execução de
Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AUTOR: Banco Volkswagen
S/A  - REQUERIDO: Sandro Castro Nunes  - SENTENÇA:  Banco Volkswagen
S/A ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contra
Sandro Castro Nunes, pelos fatos aduzidos na exordial.  Após, às fls. 84,
a parte autora pugnou pela desistência e, por conseguinte, de extinção
do processo sem resolução do mérito, em virtude de composição
extrajudicial celebrada entre as partes.   Importa em extinção do processo
o fato de o autor desistir da ação, consoante estabelece o artigo 267,
inciso VIII, do Código de Processo Civil.  Portanto, com fundamento no
artigo 158, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência e declaro
extinto o processo sem resolução de mérito.  Sem custas, por força do
artigo 11, inciso I, da Lei Est. n.º 1422/2001.   Publicar, intimar e, após o
trânsito em julgado, arquivar os autos.  Capixaba-(AC),  28 de agosto de
2013.  Alesson José Santos Braz-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0259/2013

ADV: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (OAB 3460/AC) - Processo
0000174-73.2012.8.01.0005 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Obrigações - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A  - REQUERIDA:
Rosangela Vittorrazi Tessinari  - DESPACHO:  Intime-se o autor para se
manifestar acerca da petição de fls. 221/222. Prazo de 10 (dez) dias.
Cumpra-se.  Capixaba-AC, 28 de agosto de 2013.  ALESSON JOSÉ SANTOS
BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0260/2013

ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI - Processo 0700101-60.2012.8.01.0005
- Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - AUTOR: Delcimar Alves
Martins  - RÉU: Banco do Brasil  - SENTENÇA:  Vistos e etc.  Delcimar
Alves Martins ajuizou ação revisional de contrato de financiamento contra
Banco do Brasil.  Carreou ao feito os documentos de fls. 11/16.  Foi
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deferido parcialmente o pedido de liminar (fls. 24/26).  Termo de audiência
de instrução, fl. 146.  É o relatório.   Decido.  Registre-se a presença dos
pressupostos processuais, assim como as condições da ação, no acordo
desenvolvido pelas partes à fl.146, de modo que o mencionado acordo
encontra-se em conform idade com as normas que compõem o
ordenamento jurídico pátrio.  Posto isso, outra decisão não resta senão
homologar o acordo para fins de produção dos efeitos jurídicos.   Nesse
sentido, preceitua o artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil:
Extinque-se processo com resolução de mérito:quando as partes
transigirem".   Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as
partes para que surta seus efeitos legais e jurídicos e, com fundamento
no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo
com resolução do mérito.  Registre-se. Publique-se. Intimem-se.  Após o
trânsito em julgado, arquivem-se.  Capixaba-(AC), 29 de agosto de 2013.
ALESSON JOSÉ SANTOS BRAZ-Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0261/2013

ADV: MARIA LUCILIA GOMES - Processo 0700010-33.2013.8.01.0005 -
Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco
S/A  - RÉU: Honorio Issao Yoshihara  - Despacho:  Em razão do teor da
certidão de fls. 58, a qual informa que decorreu o prazo estabelecido sem
que a parte autora se manifestasse acerca da busca e apreensão efetuada
pelo oficial de justiça às fls. 52/54, dê-se nova vista à parte autora para,
dentro do prazo de 10 (dez), se manifestar, sob pena de extinção.  Cumpra-
se  Capixaba- AC, 19 de agosto de 2013.  Alesson José Santos Braz-Juiz
de Direito.

JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SIRENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ARRIBAMAR GOMES CORDEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0839/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0700379-
03.2013.8.01.0013 - Separação Litigiosa - Casamento - REQUERENTE: M.
S. B. da S.  - REQUERIDO: F. A. da S. A.  - Instrução e Julgamento Data: 10/
10/2013 Hora 09:15 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0840/2013

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO DE SOUZA (OAB 3088/AC) - Processo
0002279-62.2013.8.01.0013 - Retificação ou Suprimento ou Restauração
de Registro Civil - Registro de nascimento após prazo legal - REQUERENTE:
Fábia Souza Araújo  - Despacho Tendo em vista que o presente
procedimento necessita de atuação de profissional com capacidade
postulatória, resolvo: Nomear o Advogado Karil Shesma para atuar no
feito devendo ser oficial do seu encargo e aberto de vista dos autos para
no prazo de 20 dias, adequar a presente ação. Diligencie-se. Cumpra-se.
Feijo-AC, 07 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0841/2013

ADV: OSCAR RIBEIRO - Processo 0002278-77.2013.8.01.0013 -
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de
Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Francisco Valerio da Silveira  -
Despacho Tendo em vista que o presente procedimento necessita de
atuação de profissional com capacidade postulatória, resolvo: Nomear o
Advogado Oscar Ribeiro para atuar no feito devendo ser oficial do seu
encargo e aberto de vista dos autos para no prazo de 20 dias, adequar a
presente ação. Diligencie-se. Cumpra-se. Feijo-AC, 07 de agosto de 2013.
Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0842/2013

ADV: SILMER CAVALCANTE DO NASCIMENTO (OAB 3070/AC) - Processo
0002287-39.2013.8.01.0013 - Retificação ou Suprimento ou Restauração
de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE:

COMARCA DE FEIJÓ
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Maria Olimpia Paulino de Lima e outros - Despacho Tendo em vista que o
presente procedimento necessita de atuação de profissional com
capacidade postulatória, resolvo: Nomear o Advogado Silmer Cavalcante
para atuar no feito devendo ser oficial do seu encargo e aberto de vista
dos autos para no prazo de 20 dias, adequar a presente ação. Diligencie-
se. Cumpra-se. Feijo-AC, 07 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de
Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0843/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0002276-
10.2013.8.01.0013 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Maria Elionilda Oliveira da
Silva Araújo  - Despacho Tendo em vista que o presente procedimento
necessita de atuação de profissional com capacidade postulatória,
resolvo: Nomear o Advogado José Francisco Machado Dantas para atuar
no feito devendo ser oficial do seu encargo e aberto de vista dos autos
para no prazo de 20 dias, adequar a presente ação. Diligencie-se. Cumpra-
se. Feijo-AC, 07 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0844/2013

ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI - Processo 0001076-02.2012.8.01.0013
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato -
REQUERENTE: Francisco Valderi Monteiro de Oliveira  - REQUERIDO: Banco
do Brasil S/A  - Sentença Trata-se de Ação de Revisão de Contrato de
Empréstimo Consignado com Pedido Liminar e Danos Morais, intentado
por Francisco Valderi Monteiro de Oliveira em face do Banco do Brasil S/
A, pelas razões a seguir. Em primeiro momento o autor aduz que é
funcionário público e exerce a função de agente penitenciário neste
município, e que contraiu um empréstimo de R$ 21.797,96 (vinte e um mil,
setecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) junto a
Banco do Brasil S/A em 60 parcelas iguais de R$ 633,22 (seiscentos e
trinta e três reais e vinte e dois centavos), sendo que parte é descontado
da folha de pagamento na modalidade de consignação no importe de R$
97,80 e a outra parte direto da conta corrente no valor de R$ 535,42
(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).Aduz
ainda, que pagou 17 (dezessete) parcelas do referido empréstimo e que
ainda faltam 43 (quarenta e três) parcelas que totalizam o valor de R$
27.228,46 (vinte e sete mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis
centavos), e incluindo as parcelas que já foram pagas que chegam ao
valor de R$ 10.764,74 (dez mil setecentos e sessenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos), o valor final do contrato chegará ao valor de
R$ 37.993,02 (trinta e sete mil novecentos e noventa e três reais e dois
centavos). Em segundo momento assevera que no contrato estar inserido
de forma dissimulada juros capitalizados, anatocismo e juros sobre juros
e comissão de permanência o que estar levando o autor a pagar quase o
dobro do valor contratado e que ainda, não lhe foi entregue cópia do
contrato celebrado.Por fim, requereu medida liminar para que o Banco réu
se abster-se de efetuar cobrança no valor da parcela contratada e ou
que fosse reduzida conforme demonstrativo para o patamar de R$ 484,88
e no mérito que fosse julgado procedente para determinar a anulação das
cláusulas abusivas de cobrança de juros sobre juros, anatocismo,
comissão de permanência, capitalização de juros, anulando juros
superiores a 12% ao ano, multa superior a 1% do saldo devedor e a
devolução em dobro do que for demonstrado a crédito ao autor.Noutro
momento, em sede de apreciação de liminar, esta restou indeferida ante
os pedidos serem inoportunos ao momento, já que poderia o ser em
instrução do processo e ainda de que o contrato não fora celebrado sem
o aceite do autor.O Banco do Brasil em sede de contestação levanta
preliminar de falta de interesse de agir do autor, já que o mesmo visa
discutir contrato celebrado entre ambas as partes de forma consensual,
dentro da autonomia da vontade e da liberdade contratual.No mérito, aduz
que o contrato não traz nenhuma nulidade e que as partes tinham plena
consciência dos encargos do contrato e que acordo celebrado entre
ambos vige o princípio do pacta sunt servanda.Relata ainda que quanto a
valor estar passando de 30% do salário mensal do autor, aduz que quem
analisa e define o valor solicitado com pagamento da prestação mensal  é
seu órgão pagador não participando as instituições financeiras na
análise.Ainda, assevera que com a edição da MP n. 2.170, de 31/3/2000
reeditada pela MP n. 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização
mensal de juros ao contratos bancários, desde que houve previsão
contratual e juntou jurisprudência neste sentido e assim não há presença
de anatocismo. No mais, quanto a incidência da Lei da Usura aduz que
estar em consonância com a Súmula n. 596 do STF e Súmula n. 382 do
STJ em que não caracteriza abusividade  taxa de juros  superiores a 12%
a.a, e que as taxas de juros contratadas pelo autor estão abaixo da taxa
média de mercado. Por fim, aduz que não cabe dano moral em favor do
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autor, já que o banco réu não cometeu nenhum ato ilícito, não nexo de
causalidade na pretensão, e que seja julgada improcedente o pedido do
autor já que não demonstrada qualquer prejuízo ao autor e ou que cometeu
ato ilícito.Audiência de instrução, à pág. 117.É o relatório.Quanto à preliminar
aventada pela ré, acerca da falta de interesse de agir, tenho que não lhe
assiste razão, pois cabe ao judiciário exercer estudo do pacto entabulado,
e aventado, a fim de afastar juros remuneratórios excessivamente acima
da taxa média de mercado. Sendo assim, a análise do judiciário não deve
ser afastada, motivo pelo qual rejeito a preliminar ventilada. Quanto ao
mérito, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do
artigo 330 do Código de Processo Civil, porque a matéria versada e
controversa na causa é de direito, sendo que a questão de fato já está
provada documentalmente pela juntada de cópia do contrato de abertura
de crédito com consignação em folha de pagamento.Conforme assenta
nas informações prestadas pelo autor, fora entabulado contrato de
abertura de crédito entre as partes com taxa de juros no valor de 2,0% ao
mês conforme planilha de pág. 19. Em consulta ao documento juntado às
fls. 36, observa-se que a taxa de juro contratada em novembro de 2011
foi de 1,95% ao mês e 26,08% ao ano.Acontece que a taxa contratada no
referido instrumento está em percentual abaixo da taxa de juros média
praticada ao tempo da contratação  NOVEMBRO DE 2010-, que era de
2,41% ao mês e 28,92% ao ano, sem capitalização mensal, no mercado
de empréstimos bancários, taxa média essa de conhecimento público
(www.bcb.gov.br/?Txcredmes), assim vê-se que a taxa contratada pelo
banco com o autor foi bem diferenciada, não lhe assistindo razão a
presente revisão. E só deve haver legalmente modificação de cláusula
contratual de juros se a taxa contratada exceder excessivamente ou
estiver bem acima da taxa média de juros praticada no mercado, ao tempo
da contratação.Essa redução se faz com aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, Lei Federal n. 8.078/90, e não com aplicação da chamada
Lei de Usura, Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que prevê juros
remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, inaplicável em contratos
bancários.Por essa razão, não havendo motivo juridicamente válido para
reduzir ou limitar judicialmente os juros contratados, no negócio jurídico
de empréstimo bancário acostado aos autos, feito entre as partes desta
Ação, igualmente não há motivo para suspender ou reduzir a cobrança
do contrato realizado e por igual para evitar eventual inserção do nome
da parte Autora em cadastro de restrição ao crédito ou protesto de
quaisquer títulos, caso fique inadimplente com as obrigações de pagar
assumidas no contrato mencionado na petição inicial. Ademais, em
contratos de abertura de crédito, como é a prática, o tomador do empréstimo
sempre sabe o montante ou a quantia total do valor emprestado e também
o valor mensal de cada parcela e a quantidade e periodicidade das parcelas
a pagar, sendo que estas são em valores fixos. E, no caso, o contrato,
pela taxa de juros contratada, não pratica objetivamente juros contratuais
que podem ser considerados abusivos, ao tempo da contratação, a
merecer limitação judicial fundada na alegada onerosidade excessiva,
não existente no caso, ou em desequilíbrio contratual, igualmente não
verificado, tudo pelo fato já constatado  repito  de que, pelo percentual
fixado no contrato, a taxa de juros contratada, ao tempo da contratação,
não está exageradamente acima, antes está bem abaixo da chamada
taxa média de juros do mercado de empréstimo ou de crédito
bancário.Quanto à capitalização de juros, que a parte Autora alega ser
ilegal, assento que, se o contrato é de vencimento mensal, isto é, mês a
mês, como no caso, com parcelas vencíveis mensalmente, a capitalização
é plenamente legal.Com o novo Código Cível de 2002, os juros moratórios,
não havendo estipulação ou convenção contratual diversa, são de 1%
(um por cento) ao mês, o que, por óbvio, podem ser capitalizados
mensalmente, sem proibição de anatocismo mensal, tudo a depender da
previsão contratual (artigo 406, CC em vigor).Não se trata de juros
moratórios, mas sim de juros remuneratórios, os quais, como se viu,
estão abaixo da taxa média de mercado, verificada ao tempo em  que
ocorreu a contratação ora questionada.Daí se segue que, sendo juros
remuneratórios e não estando excessivamente acima da taxa média de
mercado, ao tempo da contratação, fica praticamente eliminado o
fundamento que pretende regular esses juros pela taxa de 1% (um por
cento) ao mês, quer seja em aplicação à referida Lei da Usura, que já
assentei não se aplica ao caso, quer seja pela invocação da antiga
proibição de anatocismo mensal em juros moratórios, quer seja ainda pelo
Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao Código de Defesa do
Consumidor, como já deixei claro, seus regramentos podem, conforme o
caso, regular situações de cobrança excessiva ou abusiva de juros
remuneratórios, o que, como também já vimos, não é o caso ora em
julgamento, caso esse que  repito uma vez mais  não traz juros
remuneratórios acima da taxa média de mercado, sempre vista ao tempo
da contratação.De maneira que, vistos englobadamente os encargos
contratuais, com a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, como
já mencionada, eles não perfazem montante que se apresente abusivo
ou excessivamente acima da taxa de juros média do mercado.O contrato
deve ser mantido, portanto, tal como convencionado ou tal como a ele
aderiu a parte Autora, que teve ciência explícita, como já disse, a respeito
do valor total  emprestado, do valor das parcelas mensais e sua

periodicidade e de seu tempo de duração e da taxa de juros contratuais
e remuneratórios cobrada ou convencionada.Sobre o tema ou matéria
abordada na presente Ação Ordinária de Revisão de Contratos, registro
que o Superior Tribunal de Justiça  STJ  já firmou ou pacificou entendimento
sobre as cláusulas contratuais em empréstimos bancários, jurisprudência
essa aplicável ao caso ora analisado, abrangendo todos os encargos
contratuais objeto de discussão, conforme inteiro teor de Ementas, que
adiante transcrevo:EMENTABANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE
NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.  I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios prat icados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado,
nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos
de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00
(reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de
juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.  Ônus sucumbenciais redistribuídos.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos,
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-
lhe provimento (RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.879 - PR (2009/0015831-
8)), nos termos do voto da Senhora Ministra Relatora. Para os efeitos do
artigo 543-C, do CPC, consolidou-se o entendimento de que: 1) Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve
ser consignado no respectivo inst rumento o montante dos juros
remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve
o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para
o cliente. 2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Os
Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Luis Felipe Salomão,
Vasco  Della Giustina, Paulo Furtado, Honildo Amaral de Mello Castro e
Aldir Passarinho Junior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília
(DF), 12 de maio de 2010(data do julgamento) MINISTRO MASSAMI UYEDA
Presidente MINISTRA NANCY ANDRIGHI  Relatora  EMENTA AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
POSSIBILIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.3.00.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DA
RECORRENTE NOS BANCOS DE DADOS CADASTRAIS CREDITÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS STF/282 E 356.  I - Os
juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados
abusivos. II - Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n.
413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições
financeiras  integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17
(31.3.00) e que pactuada.  III - É vedada a cobrança cumulada da comissão
de permanência com juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros
e multa moratórios, nos contratos bancários.  IV - É inadmissível o Recurso
Especial quanto à questão que não foi  apreciada  pelo Tribunal  de
origem.  Incidência  das Súmulas STF/282 e 356. Agravo Regimental
improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.266.124 - SC (2010/
0004905-7)), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Nancy
Andrighi e Massami Uyeda (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador
convocado do TJ/BA). Brasília (DF), 15 de abril de 2010(Data do
Julgamento) MINISTRO SIDNEI BENETI Relator  Como se vê, a matéria ora
abordada nesta Ação, com todos os encargos contratuais em discussão,
já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O
princípio pacta sunt servanda ainda é a base jurídica dos contratos entre
pessoas e empresas privadas, tais como as instituições financeiras,
sendo que o princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade do
contrato é a fonte de todo negócio jurídico. Em que pese a argumentação
do autor, denota-se que inexiste comprovação de que os valores
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mencionados foram cobrados de forma abusiva, alheios ao conhecimento
dos autores e contrários ao pactuado pelas partes. Oportuno assinalar que
o dinheiro alcançado por meio dos contratos de empréstimo tem custo, não
devendo o judiciário revisar o contrato pactuado entre as partes, sem que
haja oposição ao direito. Entendo que o inconformismo deve ser expresso
antes de se contrair o empréstimo, e não depois de alcançar o valor contratado,
segundo condições claras e objetivas. A parte detém liberdade em contratar!
Diante desse quadro é correto entender que não deve o Poder Judiciário
interferir no contrato entabulado de forma livre entre as partes, sem qualquer
vício, sobretudo com taxa de juros abaixo da média de mercado, conforme
restou assentado acima. Deveria a parte exercer um melhor planejamento de
suas condições econômicas e financeiras antes de ter contratado. Sendo
assim, resolvendo o mérito da causa, julgo totalmente improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial. Condeno a parte Autora nas custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, suspendendo
essa condenação nos termos da Lei Federal n. 1.060/50, em razão da
gratuidade judiciária que defiro. Transitada em julgado, arquivem os autos na
forma legal. Providências de estilo. Feijó-Ac, 03 de julho de 2013. Gustavo
Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0845/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0700296-
84.2013.8.01.0013 - Alvará Judicial  - Levantamento de Valor -
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO GOMES  - REQUERIDO: Caixa
Economica Federal - Feijó  - Sentença Trata-se de Pedido de Levantamento
de Numerário intentado por Maria de Lourdes Ribeiro Gomes depositado
no Banco da Caixa Econômica Federal referente ao benefício PIS/PASEP
nº 1.704.643.876-3, objetivando somar receitas juntamento com seu
esposa para a compra de um apartamento na Cidade de Rio Branco
perante a própria Ciaxa Econômica Federal Inicialmente, defiro o pedido
de gratuidade de justiça (art.4ª da Lei nº 1.060/50). Compulsando os
autos, verifico que a parte autora vem requerer seu fundo de FGTS e/ou
PIS/PASEP, para ajudar seu esposo na compra de um apartamento na
Cidade de Rio Branco, que sua filha possa estudar e ficar bem instalada.
Ainda, às fls. 15/16 constata-se a existência de valores do PIS/PASEP e
FGTS, ao importe de R$ 16.288,96 (dezesseis mil duzentos e oitante e
oito reais e noventa e seis centavos) constante da incial. De mais a mais,
a Lei nº 6.858, de 24.11.1980, que dispõe sobre o pagamento em seu art.
1º preleciona o levantamento do importe depositado por via de alvará
judicial,aos servidores civis. Vejamos; Art. 1º - Os valores devidos pelos
empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS - PASEP , não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão
pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a
Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores
civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento. De mais a mais, pelo entendimento do art. 20, inciso VII,
alíneas "a" e "b" da Lei nº 8.036/90, citado pelo desembargador Federal
João Batista Moreira, não é possível o levantamento de saldo do FGTS
para aquisição de imóvel em local diverso de onde reside a autora e para
moradia de filha Vejamos:

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0846/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0001814-
87.2012.8.01.0013 - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - AUTOR:
Pedro Alves da Silva  - RÉU: Sebastião Gusna dos Santos  - Despacho
Tendo em vista que este Juízo se dirigiu em diligência inspecional até o local
do litígio verificando in locu a situação de ambos os imóveis, resolvo:
Determinar vista dos autos primeiramente ao autor para no prazo de 20
dias, querendo manifeste-se quanto as fotos anexadas às págs. 66/87.
Após, abra-se vista ao requerido em igual prazo para, querendo, manifestar-
se quanto as fotos anexadas às págs. 66/87. Após as manifestações
volte-me os autos conclusos para decisão. Diligencie-se. Cumpra-se. Feijo-
AC, 21 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0847/2013

ADV: ADRIANA SILVA RABELO (OAB 2609/AC), NORTHON SERGIO
LACERDA SILVA - Processo 0001009-37.2012.8.01.0013 - Execução de
Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - REQUERENTE: Banco da
Amazônia S/A  - REQUERIDO: Anízio de Oliveira Gomes  - Despacho
Tendo em vista a necessidade de realização de Leilão, Resolvo: Nomear

a Leiloeira Oficial senhora Deonizia Kratch JUCEAC n. 004 da Leilões
Judiciais SERRANO, para realizar a referida Hasta. Oficie-se a Leiloeira
acima do seu encargo, abrindo vista dos autos, inclusive caso queira. Ao
senhor Diretor de Secretaria as providências cabíveis. Diligencie-se.
Cumpra-se. Feijo-AC, 06 de julho de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0848/2013

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC), CESAR
AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO (OAB 86/AC) - Processo 0002886-
80.2010.8.01.0013 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações -
REQUERENTE: Banco da Amazônia S/A  - REQUERIDO: Marleidy D. da
Silva e outros - Autos n.º 0002886-80.2010.8.01.0013  CERTIDÃO -
Certifico a realização do seguinte Ato Ordinatório: Da as partes por
intimadas acerca do edital de praça devidamente publicado  pg 87/88.
Expedi também mandado de intimação a parte requerida, pessoalmente,
por oficial de Justiça.  Feijó (AC),  28 de agosto de 2013.  José Arribamar
Gomes Cordeiro - Diretor Secretaria

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0849/2013

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO DE SOUZA (OAB 3088/AC) - Processo
0000760-86.2012.8.01.0013 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Moral - REQUERENTE: Luis Silva do Nascimento  - REQUERIDO:
Banco Bradesco S/A  - Despacho Recebo o Apelo nos seus efeitos
devolutivo e suspensivo. Intime-se o Apelado para no prazo legal,
querendo, apresentar contrarrazões ao Apelo. Após, com ou sem
manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Acre com as homenagens deste Juízo. Diligencie-se. Cumpra-
se. Feijo-AC, 16 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0850/2013

ADV: SILMER CAVALCANTE DO NASCIMENTO (OAB 3070/AC) - Processo
0700399-91.2013.8.01.0013 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento
de Valor - REQUERENTE: ELOISA DA SILVA GOMES  - Sentença A parte
autora ELOISA DA SILVA GOMES ajuizou a presente ação ao tempo em
que já existente ação anterior idêntica, com mesmas partes, mesma causa
de pedir e pedido. Importa em extinção do processo quando reconhecida
a litispendência, consoante estabelece o artigo 267, inciso V, do Código
de Processo Civil. Portanto, considerando ocorrente a litispendência entre
esta ação e a de n.º 0700400-76.2013.01.08.0013 , declaro extinto o
processo sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se. Custas de Lei. Providências de estilo. Cumpra-se.. Feijo-(AC), 28 de
agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0851/2013

ADV: ANTONIO JOCÉLIO GOMES (OAB 2684/AC) - Processo 0002710-
67.2011.8.01.0013 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez
- REQUERENTE: Romildo Ferreira da Silva  - REQUERIDO: Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS  - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 20/
09/2013 Hora 14:15 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0852/2013

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO SOUZA (OAB 1056E/AC) - Processo
0700179-93.2013.8.01.0013 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Material - REQUERENTE: Dítma Craveiro do Nascimento  - REQUERIDO:
Móveis Romera LTDA - Romera Móveis e Eletrodomésticos  - Autos n.º
0700179-93.2013.8.01.0013 CERTIDÃO Certifico, em cumprimento ao item
5, do artigo 3º, do Provimento COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte
ato ordinatório: Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 10 (dez)
dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada. Feijó (AC),  28
de agosto de 2013.Ulisses Sebastião Penha dos Santos Técnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0853/2013

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO SOUZA (OAB 1056E/AC) - Processo
0700308-98.2013.8.01.0013 - Procedimento Ordinário - Indenização por
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Dano Moral - AUTOR: Manoel Leitão do Nascimento  - REQUERIDO: Banco
da Amazônia - Basa S/A  - Autos n.º 0700308-98.2013.8.01.0013
ClasseProcedimento Ordinário AutorManoel Leitão do Nascimento
RequeridoBanco da Amazônia - Basa S/A Decisão Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar intentado por Manoel
Leitão do Nascimento em face do Banco da Amazônia - BASA S/A, pelas
razões a seguir. Aduz que no ano de 2009 pactuou contrato de abertura
de crédito em conta corrente com garantia fidejussória entre Ocirena
Saboia da Silva e a instituição bancária demandada. Ocorre que a titular
da dívida veio a falecer em abril de 2011, sendo que após o autor foi
surpreendido com cobranças do Banco em seu nome e o mesmo já
incluído nos órgão de proteção ao crédito. Por fim, requer a concessão
de medida liminar para que o Banco retire o nome do autor dos órgãos
protetivos ao crédito com incidência de multa caso descumpra. É o que
importa. In casu, não merece acolhida a pretensão liminar do autor. Pela
letra fina do art. 899 do Código Civil o avalista equipara-se àquele cujo
nome indicar. Como segue: Art. 899. O aval equipara-se àquele cujo nome
indicar; na falta de indicação, ao emitente u devedor final. Ainda a
Jurisprudência é no sentindo de que o avalista é responsável solidário
quanto aos débitos que garantiu. Vejamos: Ementa:CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - CHEQUE
AZULEMPRESARIAL.ILEGITIMIDADEPASSIVA.RESPONSABILIDADEDOAVALISTA.CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS. 1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
em relação a Grace Lipovetsk, tendo em vista que esta foi apontada na
inicial como representante legal da pessoa jurídica devedora e não como
litisconsorte passiva, bem como em relação a Geneval Ferraz de Almeida,
uma vez que ele, apesar de ter aposto sua assinatura no aludido contrato
comoavalista(fls. 11), não foi qualificado como tal no instrumento do pacto.
2. Consoante o enunciado da Súmula 26 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, "oavalistado título de crédito vinculado a contrato de mútuo também
responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como
devedor solidário." É o que ocorre no caso em análise, em que aavalistase
responsabiliza solidariamente pela obrigação principal e acessória
assumida no contrato. 3. A capitalização dos juros em período inferior a
um ano é inadmissível, porque o contrato foi celebrado antes da edição
da MP 1963 -17, de 31/03/2000, que autorizou tal prática pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 4. Apelação dos Embargantes
parcialmente provida, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Grace
Lipovetsk e Geneval Ferraz de Almeida, bem como para afastar a
capitalização mensal dos juros, permitindo-a com periodicidade anual.TRF-
1 - APELAÇÃO CIVEL AC 47486 MG 2000.38.00.047486-0 (TRF-1).Data
de publicação: 04/02/2011. Ainda, trago a Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. Como segue: "Ementa:DIREITO EMPRESARIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTENTE.
SÓCIOAVALISTAQUE SE RETIRA DA SOCIEDADE. MANUTENÇÃO
DARESPONSABILIDADEPELOAVALDADO. HIPOTECA. GARANTIA
AUTÔNOMA. 1. EM SE TRATANDO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA
DE CRÉDITO COMERCIAL, EM QUE O  EMITENTE E DEVEDOR PRINCIPAL É
A PRÓPRIA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, CERTO É QUE A CESSÃO DE
QUOTAS NÃO PREJUDICA O DIREITO DOS CREDORES. 2. PARA A
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POSSUIR VALIDADE E EFICÁCIA DEVE ATENDER
AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS ARTS. 299 A 303 DO CÓDIGO CIVIL
. DENTRE ELES, O CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CREDOR: 2.1. AINDA
QUE NO ACORDO FIRMADO ENTRE OS SÓCIOS EXISTISSE CLÁUSULA
DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, NÃO ESTARIA DISPENSADA A NECESSÁRIA E
EXPRESSA ANUÊNCIA DO CREDOR. POSTO QUE, NÃO SERIA LÍCITO
OBRIGAR OS CREDORES, QUE NÃO FAZEM PARTE DA RELAÇÃO
PROCESSUAL, A ASSUMIR OBRIGAÇÕES PACTUADAS, TENDO EM VISTA
A NECESSIDADE DO SEU EXPRESSO CONSENTIMENTO, O QUE NÃO SE
VERIFICA NO CASO EM EXAME. 3. EM SE TRATANDO DE CÉDULAS DE
CRÉDITO COMERCIAL, O ART. 5º DA LEI 6.840 /80 REMETE AO
REGRAMENTO CONFERIDO PELO DL 413 /69. O ART. 52 DESTE DECRETO-
LEI ESTIPULA QUE PARA AS CÉDULAS SE APLICAM AS NORMAS DO
DIREITO CAMBIAL, OU SEJA, A LEI UNIFORME DE GENÉBRA - LUG ,
DECRETO 57.663/66. 3.1 SEGUNDO O ART. 32 DA LUG , O DADOR
DOAVALÉ RESPONSÁVEL DA MESMA MANEIRA QUE A PESSOA POR ELE
"AFIANÇADA", OU MELHOR, "AVALIZADA", E A SUA OBRIGAÇÃO SE
MANTÉM MESMO NO CASO DE A OBRIGAÇÃO SER NULA POR QUALQUER
RAZÃO QUE NÃO SEJA UM VÍCIO DE FORMA. 4. A MODIFICAÇÃO NO
QUADRO SOCIETÁRIO NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR AS
OBRIGAÇÕES CAMBIÁRIAS QUE UM DOS SÓCIOS ASSUMIU NA SUA
CONDIÇÃO DE PESSOA NATURAL (NÃO JURÍDICA), COMO DADOR
DEAVALEM TÍTULO DE CRÉDITO. ASSIM, TENDO O SÓCIO ASSUMIDO A
OBRIGAÇÃO DEAVALISTANA CÉDULA E NÃO TENDO HAVIDO
QUALQUER MODIFICAÇÃO NAQUELE TÍTULO, NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI CAMBIÁRIA
PELO SIMPLES FATO DE ELE TER DEIXADO DE COMPOR O QUADRO
SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. 5. IGUAL ENTENDIMENTO SE APLICA
À HIPOTECA DADA EM GARANTIA À CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
SOBRE O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA E TERCEIRA
AGRAVADA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE INSTITUTO AUTÔNOMO,
QUE INDEPENDE DAS MUDANÇAS OCORRIDAS NOS QUADROS SOCIAIS

DA EMPRESA QUE EMITIU O TÍTULO. 6. AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20130020095239 DF
0010348-57.2013.8.07.0000 (TJ-DF). Data de publicação: 08/07/2013.
De mais a mais, digo ainda que o autor pode adimplir o débito e
posteriormente cobrar do espólio da titular da linha de crédito, como bem
preceitua do art. 899, §1º do Código Subjetivo. Veja-se: Art. 899. O aval
equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente
u devedor final. §1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso
contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Nestes termos,
não verifico a verossimilhança do alegado pelo autor, já que o mesmo
garantiu o pagamento do crédito em favor da falecida, não podendo o
Banco que confiou na promessa de adimplemento dos devedores
solidários, por tal razão não vislumbro a presença do fumus boni iuris. De
igual modo, ausente estar a urgência do deferimento do pleito liminar,
tendo em vista que o autor pode adimplir o débito e regressar com a ação
devida contra os herdeiros e sucessores da falecida, sem contar que o
direito não estar com o autor para de alguma forma ser possível o
deferimento da liminar já que conhecedor dos seus deveres como avalista
e coobrigado, assim, não verifico o periculum in mora. Isto posto, INDEFIRO
O PEDIDO LIMINAR ante a falta de preenchimento dos requisitos
ensejadores para tanto. Defiro a Gratuidade de Justiça. (art. 4º da Lei n.
1.060/50). Intime-se e cite-se as partes desta decisão. Designe-se
audiência de conciliação para data oportuna. Diligencie-se. Cumpra-se.
Feijo-(AC), 02 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0854/2013

ADV: FLORINDO SILVESTRE POERSCH (OAB 800/AC), GERSEY SILVA
DE SOUZA SANTIAGO (OAB 3086/AC), ALVARO LUIZ DA COSTA
FERNANDES (OAB 3592/AC) - Processo 0701617-93.2013.8.01.0001 -
Procedimento Sumário - Seguro - AUTOR: Bairo Pinto de Oliveira  - RÉ:
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A  - Conciliação, Instrução e
Julgamento Data: 25/09/2013 Hora 09:00 Local: Sala 02 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0855/2013

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO SOUZA (OAB 1056E/AC) - Processo
0700308-98.2013.8.01.0013 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Moral - AUTOR: Manoel Leitão do Nascimento  - REQUERIDO: Banco
da Amazônia - Basa S/A  - Conciliação Data: 17/10/2013 Hora 09:45
Local: Sala 01 Situacão: Pendente

JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SIRENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MICHEL FEITOZA MENDONÇA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1863/2013

ADV: JOSÉ LUZIVAN DO NASCIMENTO AGUIAR (OAB 3205/AC),
RAIMUNDO NONATO BRITO DO NASCIMENTO (OAB 3415/AC) - Processo
0001902-28.2012.8.01.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário -
Estupro - AUTOR: Ministério Público do Estado do Acre  - ACUSADO:
Jesiel Gomes Ferreira  - Instrução e Julgamento Data: 16/10/2013 Hora
07:45 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1864/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0002565-
74.2012.8.01.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal
- AUTOR: Ministério Público do Estado do Acre  - ACUSADO: José Ferreira
do Nascimento "Denir"  - Instrução e Julgamento Data: 30/10/2013 Hora
07:45 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1865/2013

ADV: JOSE FRANCISCO MACHADO DANTAS - Processo 0000017-
42.2013.8.01.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
(Art. 155, § 4o.) - REQUERENTE: Delegado de Polícia Civil de Feijó - AC  -
ACUSADO: Arão Roque da Silva  - Instrução e Julgamento Data: 23/10/
2013 Hora 07:45 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

VARA CRIMINAL
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JUIZ(A) DE DIREITO IVETE TABALIPA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOCICLÉIA ALVES MARTINS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2013

ADV: JACQUES MAGALHAES DA SILVA (OAB 2392/AC) - Processo
0700059-53.2013.8.01.0012 - Liberdade Provisória com ou sem fiança -
liberdade provisória - REQUERENTE: ANDRE ARAÚJO DE FREITAS  - O
auto de apreensão não menciona apetrechos encontrados na residência,
pelo que, embora haja a firme alegação de que o local é ponto de venda
de drogas, milita em favor do acusado a presunção de inocência, pelo
que concedo liberdade provisória com fiança, que arbitro em R$ 800,00,
tendo em vista a profissão que o autor afirma ter, devendo comparecer a
todos os atos do processo, e não se ausentar do Município por prazo
superior a 8 das, sem autorização, comunicando eventual mudança de
endereço.

JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO DE ARAÚJO PEREIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0283/2013

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO, FABIANO MAFFINI
(OAB 3013/AC) - Processo 0700248-43.2013.8.01.0008 - Reintegração /
Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - REQUERENTE:
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA  - REQUERIDO: Melck Souza da Silva
- Decisão   Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de
concessão liminar, pleiteando a parte autora, na posse do bem,
liminarmente, a manutenção no imóvel objeto da ação de manutenção de
posse. A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 06/12.
Como é sabido, o art. 927 do Código de Processo Civil exige, para o
deferimento da medida liminar, em ação de manutenção de posse, a
demonstração sumária da posse, da turbação e da continuação na posse,
embora turbada, e da respectiva data da turbação.  No presente caso
tenho que, neste primeiro momento não restou comprovada a posse do
autor sobre o imóvel em questão. Vejamos: o autor diz na inicial que mora
rodovia AC-40, no km 58, Ramal Pico da Jaca, km 16. Entretanto, juntou
aos autos cópia de mandado de intimação, expedido por este juízo, onde
consta seu endereço como sendo,  Rodovia AC-40, km 58, Ramal Monte
Alegre .  Ocorre ainda que, em buscas ao SAJ acerca da Procedimento
do Juizado Especial Cível, informado à pág. 11, foi possível constatar que
o autor, naquela ação, fez constar seu endereço como sendo Rodovia
AC-40, Ramal Céus Abertos, km 15. E mais, no documento de pagamento
de Contribuição dos Trabalhadores Rurais à pág. 09, um outro endereço
do autor foi consignado: AC-40, km. 1152, ramal do Dango, km. 15.  Ante

COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO

VARA CÍVEL

VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1866/2013

ADV: JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (OAB 2565/AC), OSCAR
RIBEIRO - Processo 0001146-19.2012.8.01.0013 - Ação Penal de
Competência do Júri - Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público
do Estado do Acre  - RÉU PRESO: Arleilson Santana da Costa e outro -
Sessão do Tribunal do Júri Data: 04/09/2013 Hora: 08:00 Situação:
Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1867/2013

ADV: MARCO ANTONIO MORAIS (OAB 6026/AM) - Processo 0001222-
09.2013.8.01.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato -
AUTOR: Justiça Pública  - ACUSADO: Francisco Arley Braga Costa -
Vulgo Arlei.  - Despacho Ante o contido no petitório de fls. 51/57, entendo
tratar-se de matéria Meritória, devendo ser apreciada após  findada a
instrução criminal, nesse interím, designe-se audiência de instrução e
julgamento, para data desimpedida em pauta. Providências de estilo. Feijo-
AC, 23 de agosto de 2013. Gustavo Sirena Juiz de Direito

os fatos acima expostos, impossível saber-se, entre todos os endereços
acima, qual é  o verdadeiro endereço do autor.   A despeito da conta de
energia, com endereço compatível com o da inicial e com data mais recente
que a dos demais documentos citados (pág. 08) , tal conta não é prova
suficiente de que o autor resida realmente no local ali informado,
considerando-se a hipótese de que o imóvel pode ter sido alugado, ou
arrendado, ou tenha sido objeto de qualquer outro contrato ou negócio e
tenha tal conta permanecido no nome do requerente.  Está evidente que
os documentos juntados, não se prestam, por si sós, à demonstração do
poder fático sobre o bem.  Ademais, não existe nos autos qualquer
documento que possibilite vislumbrar a turbação alegada pelo autor. Assim,
inexiste segurança, por conseguinte, a respei to da posse,  e
consequentemente da suposta turbação. Em tais condições, não há como
deferir, de plano, a liminar, mostrando-se necessário maior esclarecimento
a respeito do contexto fático subjacente à lide.  Nesse sentido, o seguinte
precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:  Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO
DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Nas ações possessórias de
reintegração ou manutenção de posse, deve ser comprovado pelo autor
o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 927. São eles: "I - a
sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da
turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. No
caso concreto, não existe esbulho perpetrado pela Municipalidade
decorrente da retomada de área por ato de desforço próprio, em razão
de revogação de ato administrativo de concessão de uso. Sentença de
improcedência mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. (Apelação Cível Nº 70053272936, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/04/
2013)  Outrossim, consoante autoriza o art. 928 do  Código de Processo
Civil, não estando devidamente instruída a petição inicial, o juiz determinará
que o autor justifique previamente o alegado.  De fato, como ensina
Adroaldo Furtado Fabrício (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio
de Janeiro : Forense, vol. VIII, tomo III, 9. ed., 2008, n. 386, p. 491):  A
[justificação] tratada neste artigo objetiva formar a convicção do juiz,
embora superficial e provisória, quando a esse fim não basta a prova
apresentada com a inicial. Duas são as hipóteses possíveis: ou o autor,
admitindo desde logo não ter prova preconstituída suficiente dos fatos
alegados, requer a justificação, ou pede sua realização como alternativa,
para o caso de ser considerada insuficiente a prova juntada com a inicial.
Assim, indefiro o pedido de reintegração de posse e, considerando a
necessidade de maiores esclarecimentos acerca das alegações postas
na inicial, ou seja, necessidade de dilação probatória, destaque-se data e
hora para audiência de justificação, devendo as partes serem citadas e
intimadas para comparecimento. Cumpra-se.  Plácido de Castro-(AC), 21
de maio de 2013.   Afonso Braa Muniz Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0277/2013

ADV: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB 3151/AC), MARIO SERGIO
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 1910/AC) - Processo 0001045-
94.2012.8.01.0008 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho /
Turbação / Ameaça - REQUERENTE: Assembléia de Deus em Plácido de
Castro/AC  - REQUERIDO: Deneuson da Silva Abreu e outros -
DISPOSITIVO Portanto, com fundamento no artigo 158, parágrafo único,
do CPC, homologo a desistência e declaro extinto o processo sem
resolução de mérito.  Após o trânsito em julgado, arquivem-se.   Sem
custas, por força do artigo 11, inciso I, da Lei Estadual n.º 1422/2001.
P.R.I.  Plácido de Castro (AC), 13 de julho de 2013.    Afonso Braa Muniz
Juiz de Direito

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC),
MAYARA DA SILVA FERREIRA (OAB 3613/AC) - Processo 0001077-
02.2012.8.01.0008 - Procedimento Ordinário - Obrigações - REQUERENTE:
Maria da Liberdade Teixeira de Oliveira  - REQUERIDO: SEGURADORA
LÍDER DOS  CONSÓRCISO DO  DPVAT  - Despacho  Intime-se a parte
autora da contestação e documentos às págs. 31/43, para que, querendo,
apresente manifestação.  Cumpra-se.   Plácido de Castro- AC, 13 de julho
de 2013.   Afonso Braa Muniz Juiz de Direito

ADV: ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS (OAB 3633/AC), GEANE
PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), THALES ROCHA BORDIGNON (OAB
2160/AC), MARCELO BRASIL SALIBA (OAB 3328/AC), GILLIARD NOBRE
ROCHA (OAB 2833/AC) - Processo 0001274-54.2012.8.01.0008 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Volkswagen S/A  - REQUERIDO: Elias Vitorino  - DISPOSITIVO
Diante do exposto, homologo por sentença a desistência desta ação,
apresentada pela parte parte autora, declarando este processo extinto
sem resolução do mérito. Sem custas processuais finais e honorários
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JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SHIRLEY GOMES RIBEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0410/2013

ADV: TALLES MENEZES MENDES (OAB 2590/AC) - Processo 0000462-
54.2008.8.01.0007 (007.08.000462-4) - Inventário - Sucessões - AUTOR:
Abdon Bestene Eluan  - INVTE: Elieuza Barbosa da Costa  - INVDO:
Alexandre Barbosa Eluan  - Diante da certidão de fl. 278, revogo a
interlocutória de fl. 274 e consequentemente a nomeação daquele Curador
Especial. Oficie-se à Defensoria Pública do Estado do Acre, a fim de que
indique Defensor Público para patrocinar os interesses do herdeiro menor
como Curador Especial. Ao cartório para providências necessárias.

JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANK ALVES DE BRITO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2013

ADV: ANDRESSA LEMOS BASTO DE OLVEIRA ROSAS (OAB 3860/AC) -
Processo 0500418-96.2013.8.01.0008 - Termo Circunstanciado - Ameaça
- AUTOR FATO: Andrei Lemos Bastos de Oliveira Rosas  - Audiência de
Transação Penal Data: 06/09/2013 Hora 09:30 Local: Juizado Especial
Criminal Situacão: Pendente

ATA DE DISTRIBUIÇÃO

Ata de Audiência de Distribuição Ordinária realizada de acordo com os
artigos 76 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Presidente: Desembargador Roberto Barros
Diretor Judiciário: Bel. Victor Matheus M. Minikoski
Foram distribuídos os seguintes feitos, em 27 de agosto de 2013, pelo

IV - ADMINISTRATIVO

PRESIDÊNCIA

VARA CRIMINAL

VARA CÍVEL

advocatícios.  P.R.I., e transitado em julgado, arquivem-se os presentes
com as cautelas de estilo.   Cumpra-se.   Plácido de Castro-(AC), 13 de
julho de 2013.   Afonso Braa Muniz Juiz de Direito

ADV: LUCIANO BOABAID BERTAZZO (OAB 2284/AC) - Processo
0700113-31.2013.8.01.0008 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Liminar - REQUERENTE: BANCO SAFRA S/A  - REQUERIDO: DABY
PEREIRA MONTE FERREIRA  - DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo
por sentença a desistência desta ação, apresentada pela parte parte
autora, declarando este processo extinto sem resolução do mérito. Sem
custas processuais finais e honorários advocatícios.  P.R.I, após,
arquivem-se os presentes .   Plácido de Castro-(AC), 13 de julho de 2013.
Afonso Braa Muniz Juiz de Direito

ADV: MARINA BELANDI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo 0700181-
78.2013.8.01.0008 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Fiat S/A  - DEVEDORA: Heliana dos
Santos Vieira  - DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo por sentença
a desistência desta ação, apresentada pela parte autora, declarando
este processo extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267,
inciso VIII, do CPC.   Sem custas processuais finais  e honorários
advocatícios.  Publique-se. Registre-se. Intime-se. após, arquivem-se os
presentes.   Plácido de Castro-(AC), 13 de julho de 2013.   Afonso Braa
Muniz Juiz de Direito

ADV: CELSON MARCON (OAB 3266/AC) - Processo 0700283-
03.2013.8.01.0008 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária -
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaucard  S.A  - RÉU: SILVIA HELENA
PEREIRA ME  - DISPOSITIVO Diante do exposto, homologo por sentença a
desistência desta ação, apresentada pela parte parte autora, declarando
este processo extinto sem resolução do mérito.   Sem custas processuais
finais e honorários advocatícios.  Publique-se.Registre-se. Intim-se. Após,
arquivem-se os presentes.   Plácido de Castro-(AC), 13 de julho de 2013.
Afonso Braa Muniz Juiz de Direito

sistema de processamento de dados:

Câmara Criminal

0000018-39.2013.8.01.0009 - Apelação. Apelante: Eliana de Freitas.
Defens. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 3684/AC). Apelado:
Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Walter Teixeira Filho.
Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000398-66.2007.8.01.0011 - Agravo de Execução Penal. Agravante:
Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Patricia Paula dos Santos.
Agravado: José Rufino dos Anjos Filho. Defens. Público: Bruno Bispo de
Freitas. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000526-60.2013.8.01.0081 - Apelação. Apelante: R. A. da S.. Defens.
Público: Elisio Manoel Pinheiro Mansour Filho. Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Francisco José Maia Guedes (OAB: 1217/AC). Relator(a):
Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000861-47.2012.8.01.0006 - Apelação. Apelante: Erivan do Nascimento
Magalhães. Defens. Público: Daniel de Souza Faria. Apelado: Ministério
Público do Estado do Acre. Promotor: Teotonio Rodrigues Soares Junior.
Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0001117-05.2012.8.01.0001 - Agravo de Execução Penal. Agravante: David
Robson Gomes Cruz. Defens. Público: Cassio de Holanda Tavares.
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Laura Cristina
de Almdida Miranda Braz. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição:
Sorteio.

0001351-50.2013.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Cleber Clay de Oliveira
Marinho. Advogado: Luccas Vianna Santos (OAB: 3404/AC). Apelado:
Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Joana D arc Dias Martins.
Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0002348-36.2013.8.01.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante:
Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Patricia Paula dos Santos.
Impetrado: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira.
Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0002381-26.2013.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Juliana Marques
Cordeiro, Defensora Pública. Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco Acre. Relator(a):
Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0002384-78.2013.8.01.0000 - Ação Penal - Procedimento Ordinário.
Apelante: Simone Augusta dos Santos. Defens. Público: Valdir Perazzo
Leite, Defensor Publico. Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotora: Nelma Araújo Melo de Siqueira. Relator(a): Denise Bonfim.
Tipo de distribuição: Sorteio.

0002385-63.2013.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: R. B. R. de O..
Impetrado: J. de D. da 2 V. da I. e da J. da C. de R. B. A.. Relator(a):
Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0002386-48.2013.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Rivana Barreto
Ricarte de Oliveira. Impetrado: Juizo de Direito da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Rio Branco Acre. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de
distribuição: Sorteio.

0002387-33.2013.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Rivana Barreto
Ricarte de Oliveira. Impetrado: Juizo de Direito da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Rio Branco Acre. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de
distribuição: Sorteio.

0002388-18.2013.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Rivana Barreto
Ricarte de Oliveira. Impetrado: Juizo de Direito da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Rio Branco Acre. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de
distribuição: Sorteio.

0002875-57.2010.8.01.0011 - Agravo de Execução Penal. Agravante:
Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Patricia Paula dos Santos.
Agravado: Leandro Xavier Nogueira. Defens. Público: Bruno Bispo de
Freitas. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0007133-77.2009.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Ivone Mariano de Souza.
Advogado: Roberto Duarte Júnior (OAB: 2485/AC). Apelante: Iroildo Alves
de Souza. Defens. Público: Gilberto Jorge Ferreira da Silva (OAB: 1864/
AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Aretuza
de Almeida Cruz. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0007836-03.2012.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Antônio Ferreira dos
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Santos. Defens. Público: João Ildair da Silva. Apelado: Ministério Público
do Estado do Acre. Promotora: Joana D arc Dias Martins. Relator(a):
Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0015687-93.2012.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Gerilto Caetano da
Silva. Defens. Pública: Roberta de Paula Caminha. Apelado: Ministério
Público do Estado do Acre. Promotora: Aretuza de Almeida Cruz. Relator(a):
Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0500808-75.2012.8.01.0081 - Apelação. Apelante: C. P. G.. Advogada:
Márcia Cristhiny Costa Barbosa (OAB: 2525/AC). Apelante: R. K..
Advogado: Igor Clem Souza Soares (OAB: 2854/AC) e outros. Apelante:
A. D. V.. Advogado: Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/
AC) e outro. Apelante: A. C. A. e outro. Advogado: Emilson Péricles de
Araújo Brasil (OAB: 2377/AC). Apelante: F. de O. C.. Defens. Público:
Rogério Carvalho Pacheco. Apelante: C. P. da S.. Advogado: Francisco
Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC). Apelante: R. C. M.. Advogado:
Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC). Apelante: M. J. S.
da S.. Advogado: Luccas Vianna Santos (OAB: 3404/AC). Apelante: T. C.
A. R.. Advogado: Maria Ozélia Andrade Reges (OAB: 3377/AC). Apelante:
M. M. da R. F.. Advogado: Gabriel de Almeida Gomes (OAB: 2858/AC) e
outro. Apelante: J. de L. N.. Advogado: João Arthur dos Santos Silveira
(OAB: 3530/AC). Apelante: G. C. S. da C. e outro. Advogado: Roberto
Duarte Júnior (OAB: 2485/AC). Apelante: A. M. N. F.. Defens. Público:
Valdir Perazzo Leite (OAB: 1841/AC). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor:
Mariano Jeorge de Sousa Melo. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de
distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Segunda Câmara Cível

0002366-57.2013.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogado: Celso Marcon (OAB:
3266/AC) e outro. Agravado: Silvana Taumarturgo dos Santos. Advogado:
Mário Wesley Garcia (OAB: 2830/AC). Relator(a): Samoel Evangelista.
Tipo de distribuição: Sorteio.

0002367-42.2013.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogado: Celso Marcon (OAB:
3266/AC) e outro. Agravado: Maria Luzinete Bardales Manuaro da Silva.
Advogado: Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC). Relator(a):
Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0002368-27.2013.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogado: Celso Marcon (OAB:
3266/AC) e outro. Agravado: Silvia de Freitas Braz. Advogado: Octávia
de Oliveira Moreira (OAB: 2831/AC). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo
de distribuição: Sorteio.

0002370-94.2013.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Luiz
Carlos Simões. Advogado: Maria Helena Teixeira (OAB: 2406A/AC) e
outro. Agravado: Rudilei Soares de Souza. Relator(a): Regina Ferrari.
Tipo de distribuição: Sorteio.

0002383-93.2013.8.01.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco Acre. Suscitado:
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco Acre. Relator(a):
Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Sorteio.

0706378-70.2013.8.01.0001 - Apelação / Reexame Necessário . Apelante:
Estado do Acre. Procurador: Alberto Tapeocy Nogueira. Apelado: Joseildo
Nóbrega. Advogado: Luccas Vianna Santos (OAB: 3404/AC). Relator(a):
Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

*****************************************************************************************

PORTARIAS

Nº 1501, de 30.7.2013 - Concede ao Desembargador Adair José
Longuini o gozo de 5 (cinco) dias de recesso forense, referentes ao
exercício de 2012/2013, a serem usufruídos no período de 5 a 9 de
agosto do corrente ano.

*****************************************************************************************

Nº 1784, de 26.8.2013 - Concede meia diária ao servidor Edion Mesquita
de Lima, Técnico Judiciário, por seu deslocamento à Comarca de Bujari,
no dia 16 de agosto do corrente ano, conforme Comunicado Interno n° 63/
2013, da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco.

*****************************************************************************************

Nº 1785, de 26.8.2013 - Concede meia diária ao servidor Ezequiel da
Rocha Paiva, Secretário de Apoio Administrativo, por seu deslocamento
à Comarca de Mâncio Lima, no dia 22 de agosto do corrente ano, conforme
Comunicado Interno n° 144/2013, da Direção do Foro da Comarca de
Cruzeiro do Sul.

*****************************************************************************************

Nº 1786, de 26.8.2013 - Concede meia diária ao servidor Manoel de
Freitas de Castro, Auxiliar de Serviços, por seu deslocamento às
Comarcas de Plácido de Castro e Acrelândia, no dia 21 de agosto do
corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

*****************************************************************************************

Nº 1787, de 26.8.2013 - Concede meia diária ao servidor Edion Mesquita
de Lima, Técnico Judiciário, por seu deslocamento à Comarca de Senador
Guiomard, no dia 19 de agosto do corrente ano, conforme Comunicado
Interno n° 64/2013, da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Rio Branco.

*****************************************************************************************

Nº 1788, de 26.8.2013 - Concede três diárias e meia ao servidor Egnaldo
Ferreira de Arruda, Técnico Judiciário, por seu deslocamento às
Comarcas de Sena Madureira, no dia 8 de agosto; Plácido de Castro, no
dia 12 de agosto; Assis Brasil, no dia 19  de agosto; Acrelândia,  no dia 20
de agosto e Brasiléia, no período de 21 a 22 de agosto de 2013, conforme
Proposta de Viagem.

*****************************************************************************************

Nº 1789, de 26.8.2013 - Concede três diárias ao servidor Célio Roberto
Andrade de Araújo, Técnico Judiciário, por seu deslocamento às
Comarcas de Bujari, nos dias 12 e 21 de agosto; Senador Guiomard, nos
dias 15 e 22 de agosto; Porto Acre, no dia 19 de agosto e Plácido de
Castro, no dia 20 de agosto de 2013, conforme Comunicado Interno nº
228/2013, do Setor de Transporte.

*****************************************************************************************

Nº 1790, de 26.8.2013 - Concede duas diárias ao servidor Anderson
Bryan Miranda de Lima Oliveira, Técnico Judiciário, por seu
deslocamento às Comarcas de Xapuri, nos dias 19 e 22 de agosto e
Capixaba, nos dias 20 e 23 de agosto de 2013, conforme Proposta de
Viagem.

*****************************************************************************************

Nº 1792, de 27.8.2013 - Considerando o teor do OF/GABJU N.º 59/2013,
oriundo da Central de Execução de Penas Alternativas da Comarca de
Cruzeiro do Sul; designa a servidora Rozélia Melo de Moura Silva,
Técnico Judiciário, para responder pela Subsecretaria da Central de
Execução de Penas Alternativas - CEPAL, função de confiança nível 02,
da Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 12 de agosto a 10 de
setembro do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por
motivo de férias.

*****************************************************************************************

Nº 1793, de 27.8.2013 - Considerando o teor do OF/GABJU/Nº 223/2013,
do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco; prorroga, até
o dia 14 de setembro do ano em curso, os efeitos da Portaria nº 2224/
2012, que designou o servidor Jorge Luiz Nascimento Vasconcelos,
Técnico Judiciário, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria,
código PJ-DAS-101.4, do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio
Branco, em virtude do afastamento da titular por motivo de licença para
tratamento de saúde.

*****************************************************************************************

Nº 1794, de 27.8.2013 - Considerando o teor do Ofício nº 004/2013/
GABJU, oriundo  da Comarca de Capixaba; designa o servidor Leilson
Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, para responder pela Secretaria de
Administração da Diretoria do Foro, Função de Confiança Nível 02, da
Comarca de Capixaba, no período de 12 de agosto a 10 de setembro do
corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por motivo de
férias.

****************************************************************************************
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Referência: Processo Administrativo nº 0001015-83.2012.8.01.0000

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos e em acolhimento à
manifestação da Diretoria de Logística, AUTORIZO a Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos - SEJUDH a aderir à Ata de Registro de Preços do
Pregão Presencial nº 029/2012, em sua totalidade.
À Gerência de Contratação para as demais formalidades, observando o
cumprimento do disposto no artigo 22 do Decreto Federal nº. 7.892/2013,
bem como na Resolução nº. 36/2012, do Conselho de Administração
deste Tribunal.

Rio Branco - AC, 27 de agosto de 2013.

Desembargador Roberto Barros
Presidente

****************************************************************************************

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

Nº do Processo: 0002216-13.2012.8.01.0000

Nº do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo

Nº do Contrato: 10/2013

Objeto do Contrato: Serviços de manutenção predial corretiva, com
fornecimento de materiais, sempre que necessário, por medição, sob
regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas
existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça
na capital e no interior do Estado, em Rio Branco, Senador Guiomard,
Bujari e Porto Acre (lote I), Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil
(lote IV)

Valor do Contrato: O valor estimado anual do contrato referente ao lote I
é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e de R$ 100.000,00
(cem mil reais) para o lote IV

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 42/2012

Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Acre e Cardoso & Rodrigues
Ltda.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Operar acréscimo de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor do Contrato nº 10/2013, referente ao Lote
I (Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre)

Fundamentação Legal: Art. 65, I, "b", c/c o § 1º da Lei nº 8.666/93

Valor do Aditamento: R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais)

Dotação Orçamentária: Programas de Trabalho:
203.001.02.122.2220.2633.0000 - Gestão Administrativa do Tribunal de
Justiça do Acre, 203.001.02.122.2220.1677.0000 - Construção, Ampliação
e Reforma dos Prédios do TJAC e/ou 203.617.02.061.2220.2643.0000 -
Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário-FUNEJ;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica

Fontes de Recurso: 100 (RP) e 700 (RPI)

Fiscal do Contrato: Titular da Coordenadoria de Logística

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE
CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, AO
SEU SUBSTITUTO LEGAL.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois
mil e treze, nesta cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, às
doze horas, no Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça, onde se
encontravam presentes os Desembargadores Pedro Ranzi, Corregedor-
Geral da Justiça e Adair Longuini, Membro deste Tribunal, pelo primeiro foi
dito que transmitia ao segundo, temporariamente, o cargo de Corregedor-
Geral da Justiça, tendo em vista seu afastamento em virtude da
participação na "XV Reunião do Conselho das Autoridades Centrais
Brasileiras", no período de 28 a 29 de agosto do corrente ano. Do que
para constar, eu, _____________, Marco Antônio Oliveira da Silva, Chefe

de Gabinete da Corregedoria-geral da Justiça, fiz digitar o presente, que
subscrevo e vai assinado pelas autoridades nele nominadas.

Desembargador Pedro Ranzi
Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador Adair Longuini
Membro do Tribunal

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO
EDITAL Nº 007/2013

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Torna pública a abertura de inscrições para o Curso de
"Redação Jurídica", destinado ao aperfeiçoamento de
Magistrados e Servidores.

O Desembargador Francisco Djalma, Diretor da Escola
do Poder Judiciário - ESJUD, no uso de suas atribuições e considerando
o disposto no artigo 93, II, "c", III, e VIII-A, e no artigo 105, parágrafo único,
I, ambos da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45/2004, bem como os preceitos contidos na Resolução
nº 01, de 06.06.2011 da Enfam, TORNA PÚBLICO, para conhecimento
dos  magistrados e servidores interessados que, no período de 02 a 05
de setembro de 2013, estarão abertas, de acordo com as regras
constantes deste Edital, as inscrições para o Curso "Redação Jurídica".

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO
1.1. Curso: "Redação Jurídica"
1.2. Docente: Profº Eduardo Sabbag - Doutor em Direito Tributário pela
PUC/SP; Doutorando em Língua Portuguesa pela PUC/SP; Mestre em Direito
Público e Evolução Social, pela UNESA/RJ;
Professor de Direito Tributário, Redação Forense e Língua Portuguesa,
com exclusividade, na Rede LFG/Anhanguera;  Coordenador e Professor
do Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário, na Rede LFG/
Anhanguera-Uniderp.
1.3. Modalidade: Presencial.
1.4. Carga horária: 16 (dezesseis) horas-aula.
1.5. Público alvo: Magistrados e Servidores.
1.6. Número de vagas: 60 (sessenta)
1.7. Número de turmas: 01 (uma)
1.8. Período de realização: 19 e 20 de setembro de 2013.
1.9. Horário: das 8h30 às 13h e das 15h às 18h30.
1.10. Local: Escola do Poder Judiciário - Esjud
1.11. Ementa do Curso:
Redação jurídica. Estrutura da sentença: relatório, fundamento, dispositivo.
Planejamento do texto: frase, oração, período, parágrafo. Coerência e
coesão textual: as conjunções. Poder de argumentação. Análise e
interpretação do texto escrito. Citação da legislação. Expressões latinas
e vocabulário jurídico. Noções gramaticais.
1.12. Sistema de avaliação do cursista:
Serão exigidas assiduidade, frequência de no mínimo 75% (setenta e
cinco por cento) do curso, pontualidade e participação nas aulas. O
aproveitamento do cursista será mensurado através de prova escrita
individual.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição preliminar deverá ser feita mediante preenchimento da
ficha de inscrição, disponível no sitio http://www.tjac.jus.br e enviada
para o endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br no período  de 02 a 05 de
setembro de 2013.
2.2. As inscrições serão tomadas, observado o critério de ordem de
envio para a Esjud, até o limite de vagas existentes.
2.3. Encerrado o período de inscrição, a Esjud publicará a relação dos
magistrados e servidores inscritos e encaminhará para os e-mails
indicados a confirmação da inscrição.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Será admitida a desistência do requerimento de inscrição até 24
(vinte e quatro) horas antes da data do início do curso.
3.2. Não poderá se inscrever em curso de aperfeiçoamento, no mesmo
semestre, o juiz ou servidor que, de forma injustificada, deixar de
comparecer ao curso para o qual se encontrava inscrito ou não obtiver a
frequência mínima de que trata o item 1.12 do presente Edital, assim como
deixar de entregar a avaliação do aproveitamento referente ao respectivo
curso.
3.3.  Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela
Direção da Esjud.
Rio Branco, 29 de agosto de 2013.

Desembargador Francisco Djalma
Diretor da ESJUD

http://www.tjac.jus.br
mailto:esjud@tjac.jus.br
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AVISO DE LICITAÇÃO

   PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 17/2013
  (Processo nº. 0000222-13.2013.8.01.0000)

OBJETO: Contratação de serviços de sonorização, fotografia, filmagem e
edição de vídeo para a cobertura das solenidades e eventos do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, conforme especificações e quantidades
discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 11 de setembro
de 2013, às 10:00 horas.
LOCAL: Sala da Escola do Poder Judiciário, situada na Rua Tribunal de
Justiça, s/n, Via Verde, CEP 69.920-193 - Rio Branco/AC.

As empresas poderão retirar cópia do edital via Internet, no endereço,
http://www.tjac.jus.br. Informações adicionais podem ser obtidas junto a
esta Seção, através dos telefones (68) 3302-0345 e 3302-0347, das
9:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:00 horas.

Rio Branco - AC, 28 de agosto de 2013.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira

*****************************************************************************************

AVISO DE LICITAÇÃO
   PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 18/2013

  (Processo nº. 0001603-56.2013.8.01.0000)

OBJETO: Formação de registro de preços para eventual e futura aquisição
de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros,
para atender as necessidades das Comarcas do Interior, conforme demais
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
Lote 1 - 9:00h do dia 17 de setembro de 2013, no CIC - Centro Integrado
de Cidadania, à BR 317 Km 01, bairro Aeroporto - CEP 69.934-000 -
Epitaciolândia/AC.
Lote 2 - 10:00h do dia 23 de setembro de 2013, no Fórum Desembargador
Vieira Ferreira, à Rua Major Câncio, 180, bairro Centro - CEP 69.940-000
- Sena Madureira/AC.
Lote 3 - 15:00h do dia 23 de setembro de 2013, no Fórum, à Rua Mendes
de Araújo, s/nº. bairro São José - CEP 69.950-000 - Manoel Urbano/AC.
Lote 4 - 15:00h do dia 25 de setembro de 2013, sito no Fórum de Mâncio
Lima, à Rua Joaquim Generoso de Oliveira, 160, bairro Centro - CEP
69.990-000 - Mâncio Lima/AC.
Lote 5 - 10:00h do dia 24 de setembro de 2013, no Fórum Quirino Lucas
de Moraes, à Travessa Floriano Peixoto, 206, bairro Centro - CEP 69.960-
000 - Feijó/AC.
Lote 6 - 14:30h do dia 24 de setembro de 2013, no Fórum Desembargador
Mário Strano, à Av. Antonio Frota, 33, bairro Centro - CEP 69.970-000 -
Tarauacá/AC.
Lote 7 - 10:00h do dia 25 de setembro de 2013, na Cidade da Justiça, à BR
307, km 09, nº 4.090, bairro Boca do Alemanha CEP 69.980-000 - Cruzeiro
do Sul/AC.
Lote 8 - 16:00h do dia 17 de setembro de 2013, no Centro Integrado de
Cidadania, à Rua Dom Giocondo Maria Grotti, 281, bairro Centro - CEP
69.935-000 - Assis Brasil/AC.
Lote 9 - 16:00h do dia 16 de setembro de 2013, no Fórum, à Rua Floriano
Peixoto, 62, bairro Centro - CEP 69.930-000 - Xapuri/AC.
Lote 10 - 11:30h do dia 17 de setembro de 2013, no Fórum Evaldo Abreu
de Oliveira, à Av. Geny Assis, s/n., bairro Centro - CEP 69.932-000 -
Brasiléia/AC.
Lote 11 - 9:30h do dia 19 de setembro de 2013, no Fórum, à Rua Porfírio
do Moura, s/n., bairro Centro - CEP 69.955-000 - Santa Rosa do Purus/
AC.
Lote 12 - 10:00h do dia 26 de setembro de 2013, no Fórum, à Av. Presidente
Vargas, s/n., bairro Centro - CEP 69.985-000 - Rodrigues Alves/AC.
Lote 13 - 15:00h do dia 19 de setembro de 2013, no CIC - Centro Integrado
de Cidadania, à Rua Luiz Martins, s/n., bairro Centro - CEP 69.983-000 -
Marechal Thaumaturgo/AC.
Lote 14 - 9:30h do dia 16 de setembro de 2013, no Fórum Juiz de Direito
João Oliveira de Paiva, à Av. Governador Edmundo Pinto, 581, bairro
Centro - CEP 69.945.000 - Acrelândia/AC.
Lote 15 - 9:30h do dia 20 de setembro de 2013, no Distrito Judiciário da
Comarca de Tarauacá, à Rua Romildo Magalhães, s/n., bairro Centro -
CEP 69.975-000 - Jordão/AC.
Lote 16 - 15:00h do dia 20 de setembro de 2013, no CIC - Centro Integrado

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DIRETORIAS DE FORO
PORTARIA Nº 60/2013

O JUIZ DE DIREITO ANASTÁCIO LIMA DE MENEZES
FILHO, DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RIO BRANCO-ACRE, no
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

1 - Alterar, em parte, a escala dos plantões judiciários,
objeto da Portaria nº 56/2013 - DIREF, e designar a Juíza de Direito Shirlei
de Oliveira Hage Menezes, titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, para atuar no plantão judiciário do dia 21 de setembro de
2013 e a Juíza de Direito Zenair Ferreira Bueno, titular da 2ª Vara do
Tribunal do Júri e Auditoria Militar, para atuar no plantão judiciário do dia 28
de setembro de 2013.

2 - Publique-se e cumpram-se as demais providências
de estilo.

Rio Branco, 27 de agosto de 2013.

Anastácio Lima de Menezes Filho
  Juiz de Direito e Diretor do Foro

****************************************************************************************

PORTARIA N.º 015/2013

O DR. MANOEL SIMÕES PEDROGA, MM. JUÍZ DE
DIREITO TITULAR DA COMARCA DE BUJARI, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC

Considerando que compete ao Juiz elaborar a escala
de plantão, conforme Resolução n.º 161/2011, de 09.11.2011, do Pleno
Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre, publicada no Diário da
Justiça nº 4.558, de 18.11.2011.

R-E-S-O-L-V-E:

Art. 1º Estabelecer a escala de plantão semanal, fins de
semana e feriados da Comarca de BUJARI:

SETEMBRO DE 2013

Nos dias 01 a 08 - Vara Única
Juiz: Manoel Simões Pedroga
Servidor: Diego César Guedes Barbosa
Tel.: (68) 9969-2838

de Cidadania, à Rua Mamed Cameli, Q 18, Lote 1, bairro Centro - CEP
69.960-000 - Porto Walter/AC.

As empresas poderão retirar cópia do edital via Internet, no endereço,
http://www.tjac.jus.br. Informações adicionais podem ser obtidas junto a
esta Seção, através dos telefones (68) 3302-0345 e 3302-0347, das
9:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:00 horas.

Rio Branco - AC, 28 de agosto de 2013.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira

*****************************************************************************************

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0002199-40.2013.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP n.º 17/
2013 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Formação de registro de preços
visando à aquisição de medalhão comemorativo dos 50 Anos do Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, especificações e quantidades discriminadas
no Anexo I - Termo de Referência do Edital. LOCAL E DATA DA
REALIZAÇÃO DO CERTAME: A licitação será realizada em ambiente virtual
do site www.comprasnet.gov.br, no dia 13 de setembro de 2013, às
10:00h (horário de Brasília). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por
meio dos telefones (68) 3302-0389/0387 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 28 de agosto de 2013.

Alzenir Pinheiro de Carvalho Souza
Pregoeira do TJ/AC

http://www.tjac.jus.br
http://www.tjac.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br
mailto:cpl@tjac.jus.br
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INSCRIÇÃO 

NOME 

Prova 
escrita 

e 
prática 

P1x4 
PROVA 
ORAL 

P2X4 
PROVA 
de 
TÍTULOS 

P3x2 
NOTA  
FINAL 

CLASSIF. 

120353 FABIANO PEREIRA DA SILVA *     9,90 39,60 9,56 38,24 10,00 20,0 97,84 1° 
120104 JOZIEL SILVA LOUREIRO *      8,95 35,80 10,00 40,00 2,50 5,0 80,80 2º 
120043 GUSTAVO LUZ GIL 6,95 27,80 9,78 39,12 6,25 12,5 79,42 3º 

120016 EMIL JACQUES SPPEZAPRIA 
CARDOSO*       

8,15 32,60 9,67 38,68 2,00 4,0 75,28 4º 

120009 CARLOS ROBERTO 
VENDRAME 

8,60 34,40 8,62 34,48 2,50 5,0 73,88 5º 

120077 PEDRO LUIS LONGO*       6,15 24,60 9,75 39,00 5,00 10,0 73,60 6º 

120143 GUSTAVO HENRIQUE 
MATTOS VOLTOLINI 

8,20 32,80 9,81 39,24 0,50 1,0 73,04 7º 

120079 SANDRA CRISTINA ALVES 8,05 32,20 8,96 35,84 2,00 4,0 72,04 8º 

120242 FABIANA FARO DE SOUZA 
CAMPOS 

7,30 29,20 9,43 37,72 2,00 4,0 70,92 9º 

120157 RICARDO DE VASCONCELOS 
MARTINS 

7,60 30,40 8,00 32,00 3,50 7,0 69,40 10º 

120075 ANA PAULA GAVIOLI 
BITTENCOURT 

8,70 34,80 8,40 33,60 0,50 1,0 69,40 11º 

120168 RENATA RODRIGUES 
ALMEIDA 

6,90 27,60 9,17 36,68 2,50 5,0 69,28 12º 

120107 CLEBER CORREA 6,90 27,60 8,43 33,72 3,00 6,0 67,32 13º 

120026 CAROLINA CATIZANE DE 
OLIVEIRA ALMEIDA 

6,75 27,00 8,17 32,68 3,00 6,0 65,68 14º 

120269 MANOEL GOMES LEITE 5,65 22,60 9,23 36,92 2,50 5,0 64,52 15º 

120317 MARCUS VINICIUS POTENGY 
DE MELLO 

7,32 29,28 7,18 28,72 3,00 6,0 64,00 16º 

120001 YURI AMORIM DA CUNHA 6,60 26,40 9,26 37,04 0,00 0,0 63,44 17º 
120314 VANESSA ZIMPEL 7,10 28,40 8,50 34,00 0,50 1,0 63,40 18º 
120020 FRANCISCO SILVA LIMA 6,25 25,00 8,12 32,48 2,50 5,0 62,48 19º 
120070 JULIANA DE FARIAS NUNES 6,20 24,80 7,37 29,48 3,50 7,0 61,28 20º 
120080 MARCELO TEZZARI GEYER       6,95 27,80 8,37 33,48 0,00 0,0 61,28 21º 
120361 LEILA MÁRCIA DOS SANTOS 5,85 23,40 8,95 35,80 0,50 1,0 60,20 22º 
120306 BUENÃ PORTO SALGADO 5,40 21,60 8,38 33,52 2,50 5,0 60,12 23º 

120178 JOSE ANTONIO MACHADO 
SENA 

6,95 27,80 7,72 30,88 0,50 1,0 59,68 24º 

120342 EDUARDO SOARES LINS DE 
CARVALHO 

5,10 20,40 8,30 33,20 2,00 4,0 57,60 25º 

120151 DIRCE YUKARI SUGUI 
AZEVEDO DA SILVEIRA 

5,50 22,00 8,25 33,00 1,00 2,0 57,00 26º 

120006 PAULA SIQUEIRA LIMA 5,90 23,60 7,43 29,72 0,00 0,0 53,32 27º 

120059 RAMATIS VOZNIAK DE 
ALMEIDA 

5,40 21,60 7,37 29,48 1,00 2,0 53,08 28º 

120148 WALTERLUCYANNA ALMEIDA 
DE MORAES 

5,50 22,00 7,00 28,00 0,00 0,0 50,00 29º 

120214 BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA 5,20 20,80 6,62 26,48 0,00 0,0 47,28 30º 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA
DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ACRE

EDITAL Nº 8/2013, 28 DE AGOSTO DE 2013.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 236, § 3º, da
Constituição Federal, na Lei Federal n.º 8.935, de 18 de novembro de
1994, na Lei n.º 1.167, de 3 de novembro de 1995 e nas Resoluções n.os
81, de 9 de junho de 2009, e 122, de 26 de outubro de 2010 do Conselho
Nacional de Justiça, torna público o RESULTADO FINAL DO CONCURSO,
por ordem de classificação, conforme tabela abaixo:

 

  REMOÇÃO                 
INSCRIÇÃO 

NOME 

Prova 
escrita 

e 
prática 

P1x4 
PROVA 
ORAL 

P2X4 
PROVA 
de 
TÍTULOS 

P3x2 
NOTA  
FINAL 

CLASSIF. 

120242 
FABIANA FARO DE SOUZA 
CAMPOS 

7,30 
29,20 9,43 37,72 2,00 4,0 70,92 1º 

120157 
RICARDO DE VASCONCELOS 
MARTINS 

7,60 
30,40 8,00 32,00 3,50 7,0 69,40 2º 

120075 
ANA PAULA GAVIOLI 
BITTENCOURT 

8,70 
34,80 8,40 33,60 0,50 1,0 69,40 3º 

120107 CLEBER CORREA 6,90 27,60 8,43 33,72 3,00 6,0 67,32 4º 

120319 
GESSY ROSA BANDEIRA DA 
SILVA 5,5 22,00 5,62 22,48 4,00 8,0 52,48 5º 

                  
              

  
RELAÇÃO DOS 
DEFICIENTES                 

INSCRIÇÃO 

NOME 

Prova 
escrita 

e 
prática 

P1x4 
PROVA 
ORAL 

P2X4 
PROVA 
de 
TÍTULOS 

P3x2 
NOTA  
FINAL 

CLASSIF. 

120353 FABIANO PEREIRA DA SILVA *     9,90 39,60 9,56 38,24 10,00 20,0 97,84 1º 
120104 JOZIEL SILVA LOUREIRO *      8,95 35,80 10,00 40,00 2,50 5,0 80,80 2º 

120016 
EMIL JACQUES SPPEZAPRIA 
CARDOSO*       

8,15 
32,60 9,67 38,68 2,00 4,0 75,28 3º 

120077 PEDRO LUIS LONGO*       6,15 24,60 9,75 39,00 5,00 10,0 73,60 4º 

a) Nos termos do item 16.1, alínea "h" do Edital nº 019/2012 (abertura),
ficam instados os candidatos para, querendo, no prazo de 02 (dois) dias,
com termo inicial em 02 de setembro de 2013 e termo final em 03 de
setembro de 2013, interporem recurso contra a classificação final,
somente por meio eletrônico através do link http://www.fmp.com.br/
inscricoes/concurso-notario-ac/recursos/index.php, disponibilizado no
site da FMP - Concursos, a partir das 8 horas do primeiro dia do prazo, até
às 20 horas do último dia do prazo (horário de Brasília).

V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº 04/2013

O Doutor LEANDRO LERI GROSS MM. Juiz de Direito da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco Acre, na forma da
Lei.

Considerando que, por força da Portaria nº 57/2013
datada de             23-08-2013, publicada no Diário da Justiça nº 4.984 do
dia 26-08-2013 da lavra do Excelentíssimo Diretor do Fórum Barão do Rio
Branco, ficou estabelecido o dia 07 de setembro do corrente ano para
dirigirmos o Plantão Judiciário na 1ª Vara do Tribunal do Júri, das 07h00min
às 18h00min em regime de plantão efetivo e das 18h00min às 07h00min
do dia seguinte, em regime de sobreaviso (art. 1º, § 1º, 1, da Resolução
nº 161/2011 - COGER).

R E S O L V E:

Designar os servidores, abaixo relacionados, para
funcionarem no referido plantão:

Sérgio Luiz Loureiro Castro - Diretor de Secretaria;
Maria Zilda Santiago da Silva - Técnico Judiciário;
Nucian Laura Silva Ribeiro - Oficial de Gabinete.

                              Registre-se, cientifique-se e remeta-se cópia à Diretoria
de Recursos Humanos.
                            Publique-se e Cumpra-se.

                             Rio Branco - AC, 26 de agosto de 2013.

Leandro Leri Gross
Juiz de Direito

1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
DA COMARCA DE RIO BRANCO

Oficial de Justiça: José Edmilson da Conceição Lopes
Tel.: (68) 9973-2047

Nos dias 09 a 15 - Vara Única
Juiz: Manoel Simões Pedroga
Servidor: André Luiz Silva de Souza
Tel.: (68) 9206-6249
Oficial de Justiça: Fabrício Nascimento da Silva
Tel.: (68) 9907-2167

Nos dias 16 a 22 - Vara Única
Juiz: Manoel Simões Pedroga
Servidor: Raimundo dos Santos Monteiro
Tel.: (68) 9911-2050
Oficial de Justiça: José Edmilson da Conceição Lopes
Tel.: (68) 9973-2047

Nos dias 23 a 30 - Vara Única
Juiz: Manoel Simões Pedroga
Servidor: Annevaléria Costa de Souza Santos
Tel.: (68) 9938-2585
Oficial de Justiça: Fabrício  Nascimento da Silva
Tel.: (68) 9907-2167

Art. 2º - Publicar escala de plantão no Diário da Justiça,
sendo que os plantonistas devem observar criteriosamente o teor da
Resolução nº 161/2011 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre.

Art. 3º Se necessária a convocação do Secretário da
Diretoria do Foro, Rogério da Silva Costa, telefone (68) 9934-8662
para sanar algum problema administrativo da Unidade.

Art. 4º Encaminhar para inserção no site do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre.

Art. 5º Encaminhar cópia ao Ministério Público,
Comandante da Polícia Militar, Delegado da Polícia Civil, Defensoria Pública
e Conselho Tutelar.

Art. 6 º Encaminhar cópia ao Diretor de Recursos
Humanos.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Bujari/AC, 27 de agosto de 2013.

Manoel Simões Pedroga
Juiz de Direito

http://www.fmp.com.br/
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b) O resultado definitivo do concurso será publicado na data provável de
05 de setembro de 2013.

Rio Branco-AC, 28 de agosto de 2013.

Desembargador Pedro Ranzi
Corregedor Geral da Justiça e Presidente da Comissão do Concurso

*****************************************************************************************

COMARCAFEIJÓ
Processo Administrativo nº 000189-86.2013.8.01.0000

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA DE ESTÁGIO
DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NO ÂMBITO DA COMARCA DE
FEIJÓ REALIZADO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013.

GABARITO

QUESTÃO RESPOSTA
01 A
02 C
03 B
04 D
05 A
06 D
07 D
08 D
09 C
10 A
11 D
12 A
13 B
14 D
15 C
16 B
17 A
18 A
19 D
20 C
21 B
22 D
23 A
24 C
25 B
26 B
27 B
28 C
29 A
30 D

RIO BRANCO-AC, 29 DE AGOSTO DE 2013.

***************************************************************************************

Autos n.º 0500568-52.2013.8.01.0081
Classe Adoção
Requerente F.  da C.  D. C. de S.
Adotado V. de S. da. C
Requerido Maria da Cruz

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIO Maria da Cruz, brasileira, estando em lugar incerto e não
sabido.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado a destinatária acima, que
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação
e, responder, querendo, no prazo abaixo, contado do transcurso do
prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo
despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

PRAZO 15 (quinze) dias

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo
supramencionado,    presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como
verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 285 e
319, do Código de Processo Civil.

SEDE DO JUÍZO Rua Alvorada, 767, Ao lado do SENAC, Bosque - CEP
69900-631,  Fone: (68) 3211-5539, Rio Branco-AC - E-mai l:
rbjuv02@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 27 de agosto de 2013.

Maria Antonira Laurentino Maia
Diretora de Secretaria

Romário Divino Faria
 Juiz  de Direito

**************************************************************************************

Autos n.º 0010586-96.2011.8.01.0070
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Acusado Andre Ferreira de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO Andre Ferreira de Souza, Rua do Artesanato, 10, Ao lado
do Estrela Motel, Floresta, Fone 32257935, Rio Branco-AC, RG 1126432,
nascido em 18/07/1988, Solteiro, brasileiro, natural de Sena Madureira-
AC, Autonomo (Viveiro Casa Linda), pai Joaquim Galvão de Souza, mãe
Alsidaria Paredes Ferreira. Outros dados: 9224-1521.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado
para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo
conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, que se encontram
à disposição no Cartório do Juízo.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

SEDE DO JUÍZO Rua Benjamin Constant, 1168, Centro - CEP 69900-062,
Fone: 3211-5457, Rio Branco-AC - E-mail: vatox1rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 22 de agosto de 2013.

Maria Erinelda Lins da Costa
Diretora de Secretaria

Elcio Sabo Mendes Júnior
 Juiz de Direito

********************************************************************************************

Autos n.º 0005464-39.2010.8.01.0070
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor Ministério Público do Estado do Acre
Acusado José Ferreira da Costa e outro

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO Manoel Marcos de Lira, brasileiro, natural de Rio Branco-
AC, filho de Manoel Marcos de Lira e Maria Angelica Pereira de Lira,
nascido em 22/12/1988, residente no Beco do Papoco, Bairro Dom
Giocondo, Rio Branco-AC.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado
para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo
conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, que se encontram
à disposição no Cartório do Juízo.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

SEDE DO JUÍZO Rua Benjamin Constant, 1168, Centro - CEP 69900-062,
Fone: 3211-5457, Rio Branco-AC - E-mail: vatox1rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 22 de agosto de 2013.

Maria Erinelda Lins da Costa
Diretora de Secretaria

Elcio Sabo Mendes Júnior
 Juiz de Direito

****************************************************************************************
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Autos n.º 0005464-39.2010.8.01.0070
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor Ministério Público do Estado do Acre
Acusado José Ferreira da Costa e outro

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO José Ferreira da Costa, brasileiro, solteiro,  natural de
Feijó-AC, funcionário público municipal, portador do CPF 119.810.912-20
e do RG 90824-SSP/AC, nascido em 10/10/1958, filho de Nilo Fernandes
da Costa e Josefa Patrício da Costa, residente à Travessa Conde Del,
Bairro Estação Experimental, entrada da bicicletaria - CEP 69900-000,
telefone 3227-7511, Rio Branco-AC.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado
para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo
conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, que se encontram
à disposição no Cartório do Juízo.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva,
nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

SEDE DO JUÍZO Rua Benjamin Constant, 1168, Centro - CEP 69900-062,
Fone: 3211-5457, Rio Branco-AC - E-mail: vatox1rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 22 de agosto de 2013.

Maria Erinelda Lins da Costa
Diretora de Secretaria

Elcio Sabo Mendes Júnior
 Juiz de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0001614-13.2012.8.01.0003
Classe Execução de Título Extrajudicial
Requerente Banco da Amazônia S/A
Requerido Antonio Paulo Martins da Silva e outros

EDITAL DE LEILÃO

O   Juiz de Direito  Clovis de Souza Lodi, da Vara Cível, da Comarca de
Brasileia, na forma da lei, torna público que será realizada a venda judicial
do bem descrito a seguir, no local, data e horários fixados, referente ao
processo acima mencionado.

DESCRIÇÃO DO BEM 01 (uma) motocicleta Honda 125 Bros KS, ano
2005/2005, cor azul, placa MZS - 7387, chassi: 9C2JD0105R016076,
avaliadA em R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), que se
encontra sob a guarda do depositário Antonio Paulo Martins da Silva, BR
317, Km 52+36 de ramal da Amoreb, zona rural, Brasiléia-AC.

DIA, HORA E LOCAL Dia 13/09/2013 às 11:00h, no si te:
www.leiloesjudiciais.com.br.

ÔNUS/RECURSOS Não há ônus, recurso ou causa pendente sobre o bem
a ser arrematado.

COMUNICAÇÃO Não comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se
os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a sua
alienação em 2º leilão, a ser realizado no dia 24/09/2013, às 11:00 horas,
no mesmo local, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia vil.

OBSERVAÇÃO O valor atribuído ao bem será corrigido monetariamente
até a data da hasta pública, como também a dívida exigida. Quando os
bens penhorados não excederem o valor correspondente a 60 (sessenta)
vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, será
dispensada a publicação de editais na imprensa; nesse caso, o preço da
arrematação não será inferior ao da avaliação (art. 686, § 3º, do CPC).

INTIMAÇÃO Se por outro meio não for intimado, fica o devedor ciente
da alienação judicial, através deste edital.

SEDE DO JUÍZO Av. Geny Assis, s/nº, Forum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira,
Centro - CEP 69932-000, Fone: 3546-3307, Brasiléia-AC - E-mail:
vaciv1br@tjac.jus.br.

Brasileia-AC, 23 de agosto de 2013.

Savia Silva de Medeiros
Diretora de Secretaria

Clovis de Souza Lodi
 Juiz de Direito

****************************************************************************************

Autos n.º 0000995-86.2012.8.01.0002
Classe Interdição
Interditante Antonieta Ricardo do Santos
Interditado Carmelita Ricardo dos Santos

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Prazo:  20  dias)

INTERDITO Carmelita Ricardo dos Santos,

FINALIDADE Por intermédio do presente, os que virem ou dele
conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito,
tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença
final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito
na parte inferior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a)
qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no
exercício do cargo.

CURADORA Antonieta Ricardo dos Santos

CAUSA Portadora de alzheeimer em estágio avançado

LIMITES Suprir incapacidade de reger sua pessoa e administrar
seus bens.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, BR 307, Km 09, nº
4090, Boca da Alemanha - CEP 69980-000, Fone: (68) 3322-4200, Cruzeiro
do Sul-AC - E-mail: vaciv2cz@tjac.jus.br.

Cruzeiro do Sul-AC, 07 de janeiro de 2012.

Rubilene da Silva Rogério
Diretora de Secretaria em exercício

Clovis de Souza Lodi
 Juiz de Direito

****************************************************************************************

Autos n.º 0000171-18.1998.8.01.0003
Classe Execução Fiscal
Credor A União ( Fazenda Nacional )
Devedor Sérgio Marques Gadelha

EDITAL DE LEILÃO

O   Juiz de Direito  Clovis de Souza Lodi, da Vara Cível, da Comarca de
Brasileia, na forma da lei, torna público que será realizada a venda judicial
do bem descrito a seguir, no local, data e horários fixados, referente ao
processo acima mencionado.

DESCRIÇÃO DO BEM 01 (um) automóvel tipo caminhão marca: M. BENS
L 1620; chassi: 9BM6953016B474133; placa: MZW 4265, cor: branca,
ano/mod: 2006/2006,; renavam: 883838133, avaliado em R$ 9.294,00
(NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), que se encontra
sob a guarda do depositário Sérgio Marques Gadelha, podendo ser
encontrado  no seu local de trabalho, Avenida Prefeito Rolando Moreira,
Centro, Brasiléia(CIC).

DIA, HORA E LOCAL Dia 13/09/2013 às 11:00h, no si te:
www.leilõesjudiciais.Com.br.

ÔNUS/RECURSOS Não há ônus, recurso ou causa pendente sobre
o bem a ser arrematado.

COMUNICAÇÃO Não comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se
os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a
sua alienação em 2º leilão, a ser realizado no dia 24/09/2013, às 11:00
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horas, no mesmo local, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia
vil.

OBSERVAÇÃO O valor atribuído ao bem será corrigido monetariamente
até a data da hasta pública, como também a dívida exigida. Quando os
bens penhorados não excederem o valor correspondente a 60 (sessenta)
vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, será
dispensada a publicação de editais na imprensa; nesse caso, o preço da
arrematação não será inferior ao da avaliação (art. 686, § 3º, do CPC).

INTIMAÇÃO Se por outro meio não for intimado, fica o devedor ciente
da alienação judicial, através deste edital.

SEDE DO JUÍZO Av. Geny Assis, s/nº, Forum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira,
Centro - CEP 69932-000, Fone: 3546-3307, Brasiléia-AC - E-mail:
vaciv1br@tjac.jus.br.

Brasileia-AC, 23 de agosto de 2013.

Savia Silva de Medeiros
Diretora de Secretaria

Clovis de Souza Lodi
 Juiz de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0700277-11.2013.8.01.0003
Classe Consignação Em Pagamento
Consignante M. F. A ROCHA VESTUÁRIO - ME
Consignado SANTELLO CALÇADOS LTDA - EPP

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo:  20 dias)

DESTINATÁRIO SANTELLO CALÇADOS LTDA - EPP, LINS - lugar incerto e
não sabido, s/n - CEP 00000-000, Franca-SP, CNPJ 10.142.554/0001-87

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação
e levantar o depósito ou responder à ação, querendo, em 15 (quinze)
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição
inicial, documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição
no Cartório deste Juízo.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo
supramencionado,    presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como
verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 285 e
319, do Código de Processo Civil.

SEDE DO JUÍZO Av. Geny Assis, s/nº, Forum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira,
Centro - CEP 69932-000, Fone: 3546-3307, Brasiléia-AC - E-mail:
vaciv1br@tjac.jus.br.

Brasileia-AC, 27 de junho de 2013.

Savia Silva de Medeiros
Diretora de Secretaria

Clovis de Souza Lodi
 Juiz de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0700211-41.2012.8.01.0011
Classe Tutela e Curatela - Nomeação
Requerente ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES SOUZA
Requerido José Monteiro Ferreira

EDITAL DE INTERDIÇÃO
(Prazo:  30  dias)

INTERDITO José Monteiro Ferreira, Trav. Jurandir Nunes, 073, Nitéroi,
Sena Madureira-AC, brasileiro

FINALIDADE Por intermédio do presente, os que virem ou dele
conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito,
tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até sentença
final, sendo decretada a interdição da pessoa acima, conforme transcrito
na parte inferior deste edital, e nomeado(a) o(a) curador(a) abaixo, o(a)
qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no
exercício do cargo.

CURADOR Antonio Raimundo Rodrigues Souza

CAUSA Perturbação Mental.

LIMITES Suprir incapacidade de gerir sua vida civil

SEDE DO JUÍZO Rua Cunha Vasconcelos, 689, Centro - CEP 69940-000,
Fone: (68) 3612 -2455, Sena Madureira-AC - E-mail: vaciv1sm@tjac.jus.br.

Sena Madureira-AC, 19 de agosto de 2013.

Rutineia de Araújo Souza
Diretora de Secretaria

Andréa da Silva Brito
 Juíza de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0000021-56.2011.8.01.0011
Classe Execução Fiscal
Credor O Estado do Acre
Devedor Eliseu Maia de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo:  30 dias)

DESTINATÁRIO Eliseu Maia de Lima, CNPJ 04.273.020/0001-97, em lugar
incerto e desconhecido.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação
e para efetuar o pagamento da dívida, com acessórios, verba advocatícia
e despesas processuais, ou garantir a execução, em 5 (cinco) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial e
respectivos documentos, que se encontram à disposição no Cartório
deste Juízo.

DÍVIDA R$ R$ 4.453,33 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e
três reais e trinta e três centavos).

NATUREZA: ICMS                DATA DE INSCRIÇÃO: 26/10/2006

NÚMERO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA: 3677

SEDE DO JUÍZO Rua Cunha Vasconcelos, 689, Centro - CEP 69940-000,
Fone: (68) 3612 -2455, Sena Madureira-AC - E-mail: vaciv1sm@tjac.jus.br.

Sena Madureira-AC, 27 de agosto de 2013.

Rutineia de Araújo Souza
Diretora de Secretaria

Andréa da Silva Brito
 Juíza de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0001069-36.2009.8.01.0006
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Justiça Pública
Réu Divino Enrique Ferreira Abreu

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo:  90 dias)

DESTINATÁRIO Divino Enrique Ferreira Abreu, Fazenda Araçatuba, Vila
Redenção - CEP 69945-000, Acrelândia-AC, RG 1045791-7, nascido em
25/02/1987, brasileiro, natural de Plácido de Castro-AC, pai Jonas dos
Santos Alves Abreu, mãe Neli Ferrreira de Abreu

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima,
que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença
prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste
edital, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso
de tempo abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste
edital.

DECISÃO "... Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, em
consequência, submeto o réu Divino Henrique Ferreira Abreu, devidamente
qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas do
art. 180, caput, c/c §3º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, do
mesmo diploma legal.
Passo a dosar a pena em estrita observância ao disposto no artigo 68,

mailto:vaciv1br@tjac.jus.br
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caput c/c artigo 59, ambos do Código Penal, para cada crime de
receptação, por serem da mesma espécie.
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o
acusado agiu com culpabilidade normal ao delito, nada tendo a se valorar
como fator que fuja ao alcance do tipo penal; portador de bons antecedentes
face ao princípio constitucional do estado de inocência; poucos elementos
foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, o que
não pode ser considerado em seu desfavor; o motivo do delito foi ditado
pela vontade obter lucro fácil e enriquecer-se ilicitamente, o qual já é
punido pela própria tipicidade e previsão do ilícito, de acordo com a própria
objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do
crime se encontram narradas nos autos, nada se tendo a valorar neste
momento; as consequências do crime foram de pequena monta, eis que
as vít imas conseguiram recuperar o bem; por fim, anoto que o
comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.
A vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo todas
favoráveis o denunciado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja:
01(um) mês de detenção.
Da análise da pena provisória, segundo momento de sua aplicação, verifico
que milita em favor do réu 01 (uma) circunstância atenuante, qual seja, a
confissão espontânea judicial (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal), tendo em vista que o mesmo confessou em parte a autoria dos
fatos. Contudo, a pena base já fora fixada no mínimo legal, não sendo
possível a redução, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Assim, a pena fica mantida, em sua forma provisória, 01(um) mês de
detenção.
Na terceira e última fase, observa-se que não existem causas de
diminuição e aumento de pena, pelo que a torno definitiva 01(um) mês de
detenção.
Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 , do Código Penal
(crime continuado), a vista da existência concreta da prática de 2 (dois)
crimes, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas
em patamares iguais, aplico apenas uma das penas, aumentada do critério
ideal de 1/3 (um terço), ficando o réu definitivamente condenado a pena
de 01 (um) mês e 10 (10 (dez) dias de detenção.
O regime inicial de cumprimento de pena será aberto, tendo em vista que
a quantidade de pena aplicada e o fato do denunciado ser primário e de
bons antecedentes ( artigo 33,§2º,"c" do Código Penal).
Fica assim o réu Divino Henrique Ferreira Abreu, já qualificado, condenado
à pena de 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial
aberto, nos termos do art. 180, caput, c/c  §3º desse mesmo artigo (duas
vezes), ambos do Código Penal, na forma do art. 71, caput, do mesmo
diploma legal.
Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma
vez que o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos alinhados no
artigo 44, I, II e III, do CP, revelando ser a substituição suficiente à repreensão
do delito.
Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direito (§2º, do art. 44, do Código Penal), a saber: prestação de serviços
comunitários pelo mesmo prazo da condenação, a ser cumprida em local
e nas condições a serem designados em audiência admonitória.
Deixo de conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena,
nos termos dos artigos 77 e seguintes do CP, em razão de restar
prejudicada, por ser subsidiária à substituição do artigo 44, do CP.
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em virtude da
ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, e
pelo fato de ter assim respondido a todo o trâmite processual,  nada tendo
feito que justificasse sua segregação cautelar.

DELIBERAÇÕES FINAIS
Deixo de fixar o valor mínimo do dano, nos termos do artigo 387, inciso IV
do Código de Processo Penal, por não haver parâmetros para tanto,
ressalvada a competente ação civil.
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, em
proporção. No entanto, restando demonstrada a hipossuficiência deste,
por ter sido assistido pela Defensoria Pública, defiro-lhes os benefícios
da assistência judiciária gratuita, na forma do Artigo 12 da Lei 1.060, de
1950.
Determino a intimação do réu na forma da lei, saindo os demais devidamente
intimados.
Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as
seguintes providências:
1. Lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao
Instituto de Identificação;
2. Expeçam-se guias de execuções definitivas;
3. Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os efeitos do
disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República;
4. Procedam-se as demais anotações e comunicações necessárias, nos
termos da normatização da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do
Acre.
Sentença publicada em audiência...".

PRAZO RECURSAL 10 (dez) dias.

SEDE DO JUÍZO Avenida Governador Edmundo Pinto, 581, Centro - CEP
69945-000, Fone: (68) 3235- 1024, Acrelândia-AC - E-mai l:
vacri1ac@tjac.jus.br.

Acrelândia-AC, 27 de agosto de 2013.

Patricia Almeida de Moura
Diretora de Secretaria

Maria Rosinete dos Reis Silva
 Juíza de Direito

*****************************************************************************************

Autos n.º 0001161-77.2010.8.01.0006
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor Ministério Público do Estado do Acre/ Acrelândia
Réu Jocivaldo Franco

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo:  90 dias)

DESTINATÁRIO Jocivaldo Franco, próximo ao Laticínio, ao lado da casa
do Tino - CEP 69945-000, Acrelândia-AC, RG 1012345-8SSP/AC, nascido
em 02/11/1989, de cor Outro, Solteiro, brasileiro, natural de Porto Velho-
RO, desempregado, mãe Marlene Franco

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima,
que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença
prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste
edital, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso
de tempo abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste
edital.

DECISÃO "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão estatal formulada na
denúncia, para CONDENAR Jocivaldo Franco, anteriormente qualificado,
nas sanções previstas no art. 155, caput (1° fato) e art. 155, §4º, IV (2°
fato), na forma do art. 71, do Código Penal, passando a dosar a pena a
ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput,
do citado Diploma Normativo.
3.1. DOSIMETRIA DA PENA
1º Fato - art. 155, caput, do CP - Vítima Valdeir Silva e Silva:
Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu
agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; é
possuidor de bons antecedentes; conduta social e personalidade sem
elementos suficientes para analisá-las; motivos, consequências e
circunstâncias do crime, todos normais ao tipo penal; comportamento da
vítima não pode ser considerado em desfavor do réu. Nesse quadro, fixo
a pena-base ao condenado no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente
a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
observado o disposto pelo art. 60, do CP.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-
la, pois a pena-base foi aplicada no mínimo legal.
Não há outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Não há
causas de aumento ou diminuição.
Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 01 (um) ano de
reclusão e ao pagamento de 10 (vinte) dias-multa, mantendo-se o valor
anteriormente fixado.
2º Fato - art. 155, §4º, IV, do CP - Vítimas Edjunho de Oliveira Frota e
Adeniuso Martins Gomes:
Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu
agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; é
possuidor de bons antecedentes; conduta social e personalidade sem
elementos suficientes para analisá-las; motivos, consequências e
circunstâncias do crime, todos normais ao tipo penal; comportamento da
vítima não pode ser considerado em desfavor do réu.
À vista dessas circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base ao condenado, acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e
06 (meses) de reclusão, já considerando a qualificadora do concurso de
pessoas e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente
a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
observado o disposto pelo art. 60, do CP.
Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do
Código Penal, qual seja: a confissão, atenuo as penas, em 06 (seis)
meses e 05 (cinco) dias-multa, passando a dosá-las em 01 (um) ano de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no patamar anteriormente fixado.  Não
concorrem causas de aumento ou de diminuição,  pelo que fica,
definitivamente condenado em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze)
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dias-multa, naquele patamar.
3.2. DO CRIME CONTINUADO:
Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 71 do Código
Penal, a vista da existência concreta da prática de 2 (dois) crimes, os
quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares
diversos, aplico a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/3 (um
terço), conforme restou consignado no bojo desta decisão , ficando o réu
definitivamente condenado em 02 (dois) anos reclusão, bem como ao
pagamento de 20 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do
salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso cada, tendo em vista a
capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua
execução, o disposto no art. 51 do Código Penal.
Em vista do disposto no art. 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, o
réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade
anteriormente dosada em regime aberto.
Na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu
preenche os requisitos alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando
ser a substituição suficiente à repreensão do delito.
Assim sendo, observado o disposto no art. 44, §2º, 2ª parte e na forma
do art. 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade
aplicada por uma restritiva de direitos e multa no valor de 01 (um) salário
mínimo vigente, sendo aquela consistente em prestação de serviço à
comunidade, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na
situação evidenciada, como forma de se buscar resgatar a autoestima do
agente e de se promover sua devida reinserção no meio social, com o
desempenho de atividade laborativa que lhe trará reconhecimento, devendo
àquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem
desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória,
junto a uma das entidades enumeradas no §2º, do art. 46, do CP, em local
a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão
de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e
fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS:
Ao Juízo da Execução - que será no caso o próprio sentenciante - após
o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser
designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a multa e com a
prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através
de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença,
incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem
como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar
do condenado, consoante disposto pelo art. 150, da Lei nº 7.210/84.
Na liquidação da pena, considere-se a detração penal.
Condeno-os ao pagamento das despesas do processo, que deixam de
ser exigidas pelo prazo do art. 12, da Lei 1.060/50, pois são beneficiários
da justiça gratuita.
Formem-se autos próprios para a destinação da multa e prestação de
contas pelas entidades quanto ao emprego da verba.
 Após o trânsito em Julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no
"Rol dos Culpados"; oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral,
informando que os direitos políticos dos sentenciados estão suspensos,
a teor do art.15, III, da Magna Carta e, por fim, extraiam-se "Carta de Guia",
para o cumprimento das penas. Intimem-se os sentenciados para o
pagamento da multa, com prazo até o 10º dia após o trânsito em julgado.
Todos saem intimados desta sentença. Registre. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se...".
PRAZO RECURSAL 10 (dez) dias.

SEDE DO JUÍZO Avenida Governador Edmundo Pinto, 581, Centro - CEP
69945-000, Fone: (68) 3235- 1024, Acrelândia-AC - E-mai l:
vacri1ac@tjac.jus.br.

Acrelândia-AC, 27 de agosto de 2013.

Patricia Almeida de Moura
Diretora de Secretaria

Maria Rosinete dos Reis Silva
 Juíza de Direito
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Autos n.º 0700019-65.2013.8.01.0014
Classe Averiguação de Paternidade
Requerente Maria Concebida Linhares da Silva e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo:  20 dias)

DESTINATÁRIO Herdeiros incertos e não sabidos do de cujus João
Faustino Braga.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação
e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do
transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e
respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste
Juízo.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo
supramencionado,    presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como
verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 285 e
319, do Código de Processo Civil.

SEDE DO JUÍZO Av: Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone:
(68) 3462 -1314, Tarauaca-AC - E-mail: vaciv1tr@tjac.jus.br.

Tarauacá-AC, 22 de agosto de 2013.

Raimundo Lucivaldo Firmino do Nascimento
Diretor de Secretaria

Joelma Ribeiro Nogueira
 Juíza de Direito
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