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1ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO IVAN VASCONCELOS BRITO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IRENE BEATRIZ PESSOA FRANCO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0539/2019
ADV: MARCUS VINÍCIUS SILVA DE VASCONCELOS (OAB 13721/AL), ADV: EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB 14221/AL), ADV:
EDUARDO CHALFIN (OAB 13419A/AL) - Processo 0700941-11.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo AUTOR: Ailton Soares - RÉU: Banco Panamericano S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo
de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou
modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: ADRIANA MÁCIA ARAÚJO DAMIÃO (OAB 8789/AL) - Processo 0708990-17.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Cobrança indevida de ligações - REQUERENTE: ELIZABETE JUSTINO DOS SANTOS - EDILSON DELFINO DOS SANTOS REQUERIDO: Telemar Norte Leste S/A - RÉU: BCP CLARO SA - [...] intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre
as contestações de ﬂs. 101/115 e 262/275, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimações devidas. Maceió , 10 de julho de 2019. Ivan
Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: JOSÉ CORREIA DA GRAÇA (OAB 9493/AL) - Processo 0709230-30.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - AuxílioDoença Acidentário - AUTOR: Gilberto Nunes da Silva - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Alagoas, manifestem - se o (a) (s) partes, acerca da viabilidade ou não na designação de audiência de
conciliação. Outrossim, em entendendo as partes pela não viabilidade de audiência conciliatória, especiﬁquem de logo, as provas que
pretendem produzir em audiência, guardado o prazo de 05 (cinco dias). Maceió, 10 de setembro de 2019. Gerson Vicente da Silva
Ferreira Junior Chefe de Secretaria
ADV: CAMILA CAROLINE GALVÃO DE LIMA (OAB 7276/AL) - Processo 0709827-96.2019.8.02.0001 - Monitória - Compra e Venda
- AUTOR: Madeiras do Brasil Ltda - RÉU: Hr Calheiros & Cia Ltda Me - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 36, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL),
ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL) - Processo 0710751-10.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito,
nulidade ou anulação - AUTORA: Sonia Maria Freire Pereira - RÉU: Banco BMG S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do
Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para
se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos
extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: ADENISE VIEIRA BARROS RIBEIRO (OAB 5775/AL), ADV: JOCELENE LOPES LAMENHA LINS (OAB 1429/AL), ADV:
ANDRÉ MAFRA FONSECA DE LIMA (OAB 6825/AL), ADV: JOANNE NATHALIE LOPES LAMENHA MOURA (OAB 8786/AL), ADV:
THIAGO FERREIRA WANDERLEY (OAB 7574/AL) - Processo 0718018-72.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - AUTORA: Alda José dos Santos e outro - RÉU: Cristina Mara Goulart - DESPACHO Chamo o feito à ordem. Observo
que o Magistrado estará gozando do período de férias na data designada para realização de audiência de instrução e julgamento. Dessa
forma, redesigno o dia 11 de fevereiro de 2020, às 15:00 horas para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, prevista no
art. 357, inciso V, do NCPC. Intimem-se as partes, através de seus advogados, para comparecerem à audiência designada. Saliento
que as testemunhas arroladas pela parte ré comparecerão independente de intimação Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan
Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: GLÁUCIA REJANE DA SILVA FERREIRA (OAB 15833/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/
PE), ADV: ARIANE CRISTINA SILVA BARROS (OAB 15809/AL) - Processo 0721294-72.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Empréstimo consignado - AUTOR: Adi-shalem Santos Ferreira - RÉU: Banco BMG S/A e outro - Em cumprimento ao disposto no
artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por
seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às
preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo
0723596-11.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Filipe Souza Cavalcante - RÉ:
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009,
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da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo
de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou
modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: CAROLINE NEIVA CHRISTOFANO MACEDO (OAB 15766/AL), ADV: BRUNO TENÓRIO CALAÇA (OAB 12606/AL) - Processo
0723927-90.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Material - AUTOR: Daniel Maciel de Barros Leite - RÉU: Empreendimento
Imobiliario Inﬁnity Coast Spe Ltda e outro - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze)
dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos,
acaso suscitados na defesa.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0724145-31.2012.8.02.0001/01 (apensado ao processo
0724145-31.2012.8.02.0001) - Exceção de Incompetência - Alienação Fiduciária - EXCIPIENTE: Ronaldo Bernardo Silva - EXCEPTA:
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Autos n° 0724145-31.2012.8.02.0001/01 Ação: Exceção de Incompetência
Excipiente: Ronaldo Bernardo Silva Excepto: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento DESPACHO Intime-se o excepto
para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da exceção de incompetência. Maceió(AL), 10 de julho de 2019. Ivan Vasconcelos
Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE) - Processo 0729443-91.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Irene Gracas Santos Oliveira - RÉU: Banco BMG S/A - Interposto recurso de apelação pela
parte autora, intime-se a parte recorrida/ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do
CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem
matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme
o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0732010-32.2017.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO J SAFRA S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento
sob nº 13/09 da CGJ/AL, considerando a existência do pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão nos autos
em epígrafe, intime-se a parte autora acerca da expedição de novo mandado, devendo atentar para a necessidade de estabelecer
contato com o(a) Sr.(a) Oﬁcial(a) de Justiça, providenciando os atos necessários à efetivação da medida liminar, nos termos do artigo
34, parágrafo único, do Provimento 16/2011, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Maceió, 10 de setembro de 2019
Gerson Vicente da Silva Ferreira Junior Chefe de Secretaria
ADV: ERASMO PESSÔA ARAÚJO (OAB 12789/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL) - Processo 073261893.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - RÉU: Unimed Maceió - DESPACHO Determino a intimação das
partes para que manifestem interesse na realização de composição amigável da lide, formulando a mesma por escrito nos autos, ou
especiﬁquem as provas que pretendem produzir em eventual instrução processual, bem como a ﬁnalidade das mesmas; 2. Para tanto,
concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Maceió(AL), 11 de julho de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
Adenise Vieira Barros Ribeiro (OAB 5775/AL)
Adriana Mácia Araújo Damião (OAB 8789/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
André Mafra Fonseca de Lima (OAB 6825/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Ariane Cristina Silva Barros (OAB 15809/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Bruno Tenório Calaça (OAB 12606/AL)
Camila Caroline Galvão de Lima (OAB 7276/AL)
Caroline Neiva Christofano Macedo (OAB 15766/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Eduardo Chalﬁn (OAB 13419A/AL)
EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB 14221/AL)
ERASMO PESSÔA ARAÚJO (OAB 12789/AL)
Gláucia Rejane da Silva Ferreira (OAB 15833/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Joanne Nathalie Lopes Lamenha Moura (OAB 8786/AL)
Jocelene Lopes Lamenha Lins (OAB 1429/AL)
José Correia da Graça (OAB 9493/AL)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Marcus Vinícius Silva de Vasconcelos (OAB 13721/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Pasquali Parisi e Gasparini Junior (OAB 4752/SP)
Thiago Ferreira Wanderley (OAB 7574/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO IVAN VASCONCELOS BRITO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IRENE BEATRIZ PESSOA FRANCO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0543/2019
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL) Processo 0099671-84.2008.8.02.0001 (001.08.099671-0) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - DEMANDADO: Banco
do Brasil S/A e outros - Interposto recurso de apelação pela parte RÉ, intime-se a parte recorrida/autora para apresentar contrarrazões,
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º
do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as
contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se
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manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 15086/AL) Processo 0701493-73.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTOR: Osvaldo Pereira Guimarães
- RÉU: Banco BMG S/A - Interposto recurso de apelação pela parte RÉ, intime-se a parte recorrida/autora para apresentar contrarrazões,
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º
do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as
contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se
manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: BRUNO ZEFERINO DO CARMO TEIXEIRA (OAB 7617/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV:
DANIELLI MANZINI DE CARVALHO (OAB 10923/AL) - Processo 0705323-81.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos de
Saúde - AUTORA: Vilma Cintra Cavalcanti - RÉU: Unimed Maceió - Interposto recurso de apelação pela parte RÉ, intime-se a parte
recorrida/autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada
Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no
art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do
CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV:
FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ (OAB 206339/SP), ADV: LEONÍDIO CÍCERO MONTENEGRO ALVES (OAB 3115/AL) - Processo
0713457-97.2018.8.02.0001 - Consignação em Pagamento - Desconto em folha de pagamento - AUTORA: Eliene Tavares de Oliveira RÉU: Banco do Brasil - Banco Pan S/A - Interposto recurso de apelação pela parte RÉ, intime-se a parte recorrida/autora para apresentar
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida
(art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC.
Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente
para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: SÉRGIO EGÍDIO TIAGO PEREIRA (OAB 11047A/
AL) - Processo 0728934-63.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Telmirene Gomes
da Silva - RÉU: Banco Bmg S/A - Interposto recurso de apelação pela parte RÉ, intime-se a parte recorrida/autora para apresentar
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida
(art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC.
Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente
para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV:
ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL), ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV:
LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL) - Processo 0732009-13.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO
DO CONSUMIDOR - AUTORA: Walbia Christiana da Paz Alcântara Araújo - RÉU: Banco BMG S/A - Interposto recurso de apelação
pela parte RÉ, intime-se a parte recorrida/autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º
do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões,
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem
matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme
o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
Bruno Zeferino do Carmo Teixeira (OAB 7617/AL)
DANIELLI MANZINI DE CARVALHO (OAB 10923/AL)
Felipe Andres Acevedo Ibañez (OAB 206339/SP)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Gilvania Souza de Oliveira Pereira (OAB 15086/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
Leonídio Cícero Montenegro Alves (OAB 3115/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB 63440/MG)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
Sérgio Egídio Tiago Pereira (OAB 11047A/AL)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0544/2019
ADV: DRA. ALINE NÁPOLIS RODRIGUES BIAJI (OAB 46905/PR) - Processo 0001257-35.2012.8.02.0058 (apensado ao processo
0046705-42.2011.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento - por determinação
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL) Processo 0003796-58.2006.8.02.0001 (001.06.003796-3) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - RÉU: Banco do Brasil
S.A - Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por J. Gusmão
Cia Ltda., em desfavor de Banco do Brasil S.A, partes regularmente qualiﬁcadas na exordial. Compulsando os autos, denota-se a
pendência de realização de prova pericial, sendo que, em cumprimento ao comando judicial, a parte demandada instruiu os autos com
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os documentos solicitados pelo Perito nomeado nos autos (ﬂs. 614), conforme documentação acostada às ﬂs. 618/1031. Destarte, deﬁro
o pedido da parte autora, na forma requestada no expediente de ﬂs. 1042/1043, determinando a intimação do Expert, Sr. Francisco
Antônio Gaia dos Santos, para ﬁns de realização da perícia já determinada nos autos (ﬂs. 547), caso em que deverá promover a entrega
do competente laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se e cumpra-se. Maceió, 06 de setembro de 2019. Luciana Josué
Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: BEATRIZ BORGES DE A. FREITAS (OAB 34708/GO), ADV: JAMILLA DE PAULA DOS SANTOS (OAB 10238/AL), ADV:
ANTONIO JAPSON DE LIMA CAVALCANTE, ADV: JOSÉ PETRUCIO CHAGAS DA SILVA (OAB 2121/AL) - Processo 000457197.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - AUTOR: W.F. Construções Ltda. - RÉU: Novesa Caminhões e
ônibus Ltda - Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO EM EXAME, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no
art. 487, inc. I, do CPC. Custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), mediante apreciação
equitativa por ser ínﬁmo o valor da causa, a serem arcados pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquive-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: SALOMÃO LOUREIRO DE BARROS LIMA (OAB 10548/AL), ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI (OAB
7259/AL) - Processo 0045808-14.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Nelber Jatobá de
Almeida Filho - RÉ: Ana Cristina Paes Barreto dos Anjos - REPUBLICADO POR AUSÊNCIA DO ADVO. PARTE RÉ: Autos n° 004580814.2011.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Nelber Jatobá de Almeida Filho Réu: Ana Cristina Paes Barreto dos Anjos
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, veriﬁco que foram acostados documentos novos, às ﬂs. 133/136, dos quais
a parte ré não teve a oportunidade de se manifestar. Ademais, pois relevante, o artigo 437, §1º do NCPC, in verbis: Art. 437. O réu
manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos
anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a
outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. Dessa forma, em prestígio
ao referido artigo 437, §1º, do NCPC, intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os documentos
mencionados. Intimações devidas. Maceió(AL), 30 de julho de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: MARCIA MALLMANN LIPPERT (OAB 35570/RS), ADV: GEORGE LIPPERT NETO (OAB 31135/RS), ADV: FLÁVIO DE
ALBUQUERQUE MOURA (OAB 4343/AL) - Processo 0059030-83.2010.8.02.0001 (001.10.059030-7) - Protesto - Liminar - AUTOR:
LARES CONSTRUCOES LTDA - RÉU: Frigelar Comércio e Distribuição S/A e outro - Ante o exposto, julgo extinto a ação cautelar por
perda superveniente do objeto, art. 485, IV do Código de Processo Civil. Custas pelos autores. Em razão do fato superveniente, que deu
origem à extinçãodo processo sem resolução do mérito, não poder serimputado aos litigantes, descabida a condenação dequaisquer das
partes ao pagamento de honorários,porquanto não existe sucumbência a justiﬁcar a sua ﬁxação (TJ-AL - APL: 07000683320168020060
AL 0700068-33.2016.8.02.0060, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 06/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 07/02/2019). Oportunamente, arquivem-se os autos com a devida baixa. P. R. I. Maceió,08 de setembro de 2019. Luciana
Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO (OAB 4327/AL), ADV: MÁRIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA (OAB 8321A/
AL), ADV: CAIO LEITE RIBEIRO (OAB 5664/AL), ADV: DIOGO SANTOS ALBUQUERQUE (OAB 4702/AL) - Processo 007469025.2007.8.02.0001 (001.07.074690-8) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Empresas - AUTOR: Master Factoring Fomento Mercantil Ltda - RÉU: Fabrica Carmen Fiacao e Tecelagem S/A - Autos n°
0074690-25.2007.8.02.0001 Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Autor: Master Factoring Fomento Mercantil Ltda Réu: Fabrica Carmen Fiacao e Tecelagem S/A DESPACHO Intimem-se as partes para,
no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se possuem interesse na designação de audiência de instrução, bem como, indiquem as provas
que pretendem produzir. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: MÁRIO SÉRGIO TORRES DE BARROS E SILVA (OAB 11.761/PE), ADV: ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA PEIXOTO (OAB
6126/AL), ADV: CAIO LEITE RIBEIRO (OAB 5664/AL), ADV: DIOGO SANTOS ALBUQUERQUE (OAB 4702/AL), ADV: ALEXANDRE
MEDEIROS SAMPAIO (OAB 4327/AL) - Processo 0074719-75.2007.8.02.0001 (001.07.074719-0) - Procedimento Ordinário - Processo
e Procedimento - AUTORA: Fábrica Carmen Fiação e Tecelagem S/A - RÉU: MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- DESPACHO Proceda-se com o devido cumprimento das diligências determinadas no Despacho de ﬂs. 435, intimando o Perito, Sr.
Francisco Antônio Gaia dos Santos, para prestar os esclarecimentos pleiteados pela autora e pelo réu nos processos ali listados. Ato
contínuo, prestados os esclarecimentos dantes suscitados, intimem-se a partes, para apresentarem suas alegações ﬁnais, no prazo
sucessivo de 15 (quinze) dias, a começar pela parte autora. Cumpra-se. Dê-se ciência.
ADV: CELSON MARCON (OAB 10990/ES) - Processo 0080857-53.2010.8.02.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar
- REQUERENTE: ITAUBANK LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL - Diante do exposto, homologo a desistência da ação,
formulada pelo autor à ﬂ. 106, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Determino a liberação da restrição, acaso efetivada, via sistema
RENAJUD, do veículo de marca VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO CITY 1.6(G4) 2009, ano 2008, cor VERMELHA, placa JRQ8113,
chassi 9BWKB05W39P046013- BAHIA. Custas pelo autor. Sem honorários. P. R. I. Aportunamente, arquivem-se com a devida baixa.
Maceió, 06 de setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL) Processo 0099671-84.2008.8.02.0001 (001.08.099671-0) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - DEMANDADO: Banco
do Brasil S/A e outros - Ato Ordinatório: Interposto recurso de apelação pela parte Ré/Banco do Brasil, intimem-se as partes recorridas
para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva
pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do
CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as
providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Maceió, 10 de setembro de 2019. Irene Beatriz Pessoa Franco
Escrivã
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0700087-93.2016.8.02.0042 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos SA - Conforme Decisão de ﬂs. 55.
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0700114-38.2019.8.02.0053 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - Conforme ﬂs. 121.
ADV: FABIANO DE AMORIM JATOBÁ (OAB 5675/AL) - Processo 0700693-89.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimem-se os apelados, Ricardo Mota e Pajuçara Sistema de Comunicação para
nos termos do § 1º do artigo 1010 do NCPC, apresentar contrarrazões à apelação de ﬂs.152-168, no prazo de 15(quinze) dias. Após,
ocorrendo a hipótese do § 3º da referida norma legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas.
ADV: FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (OAB 18821A/SC) - Processo 0701833-81.2016.8.02.0046 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Conforme ﬂs. 72.
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ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV:
JOSEFA JANES DA SILVA (OAB 10690/AL) - Processo 0702699-93.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil
- AUTOR: José Carlos Pereira da Silva - RÉU: Banco do Brasil - Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO EM
EXAME, declarando a nulidade das transações realizadas na conta poupança de titularidade da parte autora entre os dias de 10 e 17
novembro do ano de 2016, devendo a parte autora ser restituída daqueles valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, tomando-se por termo a data do efetivo lnaçamento, quantia a ser apurada em sede de liquidação
de sentença. Ademais, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado monetariamente, a serem proporcionalmente suportados
entre as partes litigantes, pro rata. (art. 86, caput do CPC). Outrossim, por se encontrar a parte demandante amparada sob os benefícios
da justiça gratuita, ﬁcará a obrigação decorrente do ônus de sucumbência suspensa, pelo prazo de 05 ( cinco ) anos, observando-se o
disposto no artigo 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquive-se.
Maceió, 09 de setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: MICHELLE KARINE SALGUEIRO TEIXEIRA (OAB 6422/AL) - Processo 0702806-16.2012.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RÉU: Banco Bradesco S/A - REPUBLICADO POR AUSÊNCIA DE ADVO. DA AUTORA
DESPACHO 1. A ﬁm de adequar o procedimento, em razão da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, que nos termos do
seu art. 14, será aplicável imediatamente aos processos em curso, determino a intimação das partes para que manifestem interesse
na realização de composição amigável da lide, formulando a mesma por escrito nos autos, ou especiﬁquem as provas que pretendem
produzir em eventual instrução processual, bem como a ﬁnalidade das mesmas; 2. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.
Maceió(AL), 25 de julho de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0703589-95.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTORA: Maria Izabel da Silva Santos - DECISÃO Vistos etc. MARIA IZABEL DA SILVA SANTOS ajuizou, com
base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualiﬁcados nos autos às ﬂs.
01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação ﬁduciária (nº 12168000043483/194043487), tendo
como objeto veículo GM/CORSA SEDAN PREMIUM, Fab/Mod. 2009/2010, 5P/105CV, Cor PRATA, Placa NMD 0725, chassi
9BGXM19P0AB115129 e renavam 00149618786, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações, no valor de R$ 628,24 (seiscentos
e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), o que totaliza a importância de R$ 20.731,92 (vinte mil, setecentos e trinta e um reais e
noventa e dois centavos). Ocorre que, segundo alegou, adimpliu com as 33 (trinta e três) primeiras parcelas, porém não conseguiu
adimplir as demais, devido aos elevados e ilegais encargos contratuais. Aﬁrmou, ainda, que, no momento de sua assinatura, não recebeu
cópia do contrato, de modo que não tinha conhecimento das taxas/encargos que lhe foram cobrados, só tomando conhecimento de tais
após o recebimento do carnê de pagamento, quando pode constatar, com a ajuda de perito contábil, que o valor originalmente ﬁnanciado,
acrescido de taxa de juros admitida não reﬂete a quantia ora cobrada, fato que comprovaria a existência de capitalização mensal de
juros remuneratórios e taxas embutidas. Diante do exposto, é a razão pela qual ajuizou a presente demanda, pretendendo, em sede de
tutela de urgência, o deferimento do depósito judicial mensal dos valores que considera incontroversos e a expedição de ofício aos
principais órgãos de restrição ao crédito para que cancelem ou suspendam qualquer registro de negativação do nome da parte. Requereu,
ainda, no mérito, a declaração de nulidade dos valores e cláusulas contratuais abusivos e ilegais. Formulou os requerimentos de praxe,
pugnando pela inversão do ônus da prova. É, no que tem de relevante, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a
concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa ou cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do artigo 300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível
que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado, com a exposição clara e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos
práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras palavras, a concessão liminar de tutela provisória de urgência requer a
demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de modo que não há espaço para discricionariedade judicial: presentes os
pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória; porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la.
Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência
desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie
Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as
chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). É dizer, é necessária a constatação de uma verossimilhança fática, um considerável
grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo autor veriﬁcado independentemente da produção de provas. Necessária também
a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada,
conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de
vitória parte, apresentando fundamentação clara das razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão
das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão
da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e
grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não
obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido
judicialmente, sob a alegação de que as cláusulas estão eivadas de abusividade, não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender
automaticamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. A discussão judicial da dívida somente impede
a inscrição do nome do apontado devedor em cadastros de inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de
forma concomitante, três requisitos, quais sejam: “a) demanda contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração
da aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução
idônea” contudo, tal conduta não afastará a incidência das restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em
juízo, a parte autora não preencheu tais pressupostos, visto que a documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos
meses vencidos. Ora, de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, QUE MANTINHA A
POSSE DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME INSERIDO EM
CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM AS DEVIDAS
CORREÇÕES, E VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE. PAGAMENTO DE
APROXIMADAMENTE 55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FINANCIADO, SEM
CONTAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió;
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Órgão julgador: 5ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A
ELE O DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS
EFEITOS DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR DIA DE DESCUMPRIMENTO.
PARCIALMENTE ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL CONFERIR À PARTE AUTORA O
DIREITO DE EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, A QUANTIA CONSIGNADA
DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA VISTA A INOBSERVÂNCIA,
PELA PARTE RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE, ENQUANTO REALIZADOS,
SUSPENDEM A MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO, A MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, DE
R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
MANTIDA, PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió;
Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste modo, veriﬁco ser pacíﬁco
o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial dos valores integrais, enquanto em curso a demanda que pretende a revisão
das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo qual, abandono meu entendimento para me ﬁliar ao pensamento consolidado
do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente porque o depósito da quantia integral não obsta a determinação de retorno de
valores remanescentes, eventualmente calculados ao ﬁnal, quando da prolatação da sentença. Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos
articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com
compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis que suas alegações demonstram a plausibilidade do direito alegado,
pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das cláusulas pactuadas, bem como dos encargos contratuais que
estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações mensais. Pois bem. A concessão da medida antecipatória
pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, o que veriﬁco na presente lide, já que a ausência
de juntada do contrato ﬁrmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média
de mercado, porém esse fato não signiﬁca que as cláusulas discutidas são automaticamente abusivas ou ilegais, o que torna cabível a
realização dos depósitos dos valores mensais integrais pela parte autora. Dessa maneira já decidiu o TJ/AL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CDC. REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS, SOB PENA
DE OFENSA À ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA (ARTS. 170 A 192 DA CF/88). INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC DE
2015. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE, CASO AS OBRIGAÇÕES ESTEJAM SENDO
CUMPRIDAS. 01 - O fato de se estar a discutir as cláusulas contratuais, não signiﬁca que as mesmas são ou serão abusivas e ilegais,
sendo indispensável o depósito em juízo do valor integral das parcelas, isto porque, desta forma, o juízo estará plenamente garantido e
entender diferente é inclusive causar danos incomensuráveis à Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição Federal).
02 Tenho convicção de que o posicionamento adequado é o da obrigatoriedade de o consumidor permanecer pagando o valor total das
prestações, através de depósito judicial, perante o Juízo de 1º grau, visando manter o equilíbrio da relação contratual entre as partes.
RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento nº 080070223.2016.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, TJ/AL, Julgamento: 08/03/2017). Ao que pertine
a distribuição de eventual Ação de Busca, caberá a parte, quando a mesma for proposta, alegar a existência desta demanda, através de
exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos ao Juízo prevento. E quanto a suspensão, veriﬁca-se a inexistência da
Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este. A meu sentir, razoável a manutenção do
autor na posse do veículo objeto do contrato, sem embargo de posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a
questão deverá ser reavaliada e decidida pelo julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a
manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o
adimplemento total do débito vencido, podendo serem feitos os depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre por conta e risco
do eventual consignante. Veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), porém, é
necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia referente a diferença entre o valor integral do contrato e o valor incontroverso.
Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542,
§ 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com
a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente,
nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a
diferença entre o valor originalmente ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova
a correção do valor da causa, assim como, acoste nova folha de cálculo das custas processuais correspondentes. Nesse sentido, intimese a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo
Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Ante
o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas mensais no valor integral, ﬁcando, no entanto, o impedimento de
inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, condicionado à prova do pagamento de todas as prestações vencidas
e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais. Intime-se a parte autora, para que comprove o pagamento de todas as prestações
vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos para que
só assim seja determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA e SISBACEN. Diante das diﬁculdades impostas à observância das
formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua
realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda,
ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de
Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM),
especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo. Por último, determino a
CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de que sejam tidos por
verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de
Direito
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL), ADV: ANDRESSA DE GOIS ARAÚJO TAVARES (OAB 10638/
AL), ADV: HUGO RAFAEL MACIAS GAZZANEO (OAB 10729/AL), ADV: PAULO VICTOR COUTINHO (OAB 10695/AL) - Processo
0703760-18.2019.8.02.0001 (apensado ao processo 0717857-57.2018.8.02.0001) - Embargos à Execução - Locação de Imóvel
- EMBARGANTE: Associação Dorcas Alagoas Querendo Viver - EMBARGADO: Contemporânea Empreendimentos Ltda. - Me - Ato
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Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da
determinação de ﬂs. 44/45, intimo a parte embargada para apresentar impugnação aos presentes embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma do artigo 920,I do CPC. Maceió, 10 de setembro de 2019. Irene Beatriz Pessoa Franco Escrivã
ADV: IVAN LUIZ DA SILVA (OAB 6191/AL), ADV: HELENICE OLIVEIRA DE MORAIS (OAB 7323/AL) - Processo 070517626.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - AUTOR: Luiz Petrúcio Passos Cavalcanti Filho - Isto posto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO EM EXAME, por entender presentes ao caso em concreto, de forma concorrente, os pressupostos legais
da responsabilidade civil, considerando-se o grau de extensão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta da parte demandada,
condeno-a a indenizar a parte autora, a título de reparação por dano moral, por esta suportado, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), atualizada monetariamente. Neste particular, conforme entendimento dominante à nível de doutrina e jurisprudência pátria,
versando a lide sobre responsabilidade extracontratual, os juros moratórios ﬂuem a partir do evento danoso, qual seja na data da matéria
jornalística, qual seja 24/10/2015, e não a partir da citação, tendo-se por aplicável a Súmula 54 do STJ, atualizado monetariamente
pela taxa mensal selic, conforme regramento preconizado no artigo 406 do Código Civil Pátrio, onde já há a concomitância de correção
monetária, conforme entendimento do C. STJ. Custas processuais e honorários advocatícios, estes ﬁxados em 20% (vinte por cento) do
valor da condenação, atualizado monetariamente, à serem arcados pela parte demandada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após
o trânsito em julgado, arquive-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP) - Processo 0705490-35.2017.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consórcio Nacional Honda Ltda - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento
ao disposto no Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a parte autora indicou
o novo endereço da parte ré, passo a citá-la, na forma de hora certa, levando em conta o novo endereço. Maceió, 10 de setembro de
2019 Roberta Rocha de Mello Gonzaga Analista juriciária
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) Processo 0705578-05.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: C.N.H. - Ato
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte
autora sobre a certidão de ﬂs.58 *, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Irene Beatriz Pessoa Franco Escrivã
ADV: VALMIR JULIO DOS SANTOS (OAB 16090/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo
0705845-74.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Paulo Honorato da Silva - RÉU:
Banco Bradesco Financiamentos SA - Autos nº: 0705845-74.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Paulo Honorato da
Silva Réu: Banco Bradesco Financiamentos SA DECISÃO Vistos etc. PAULO HONORATO DA SILVA ajuizou, com base na legislação
que entendeu pertinente, AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em
face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, ambos qualiﬁcados nos autos às ﬂs. 01. Alegou na exordial que ﬁrmou com o
banco réu Contrato de Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às ﬂs. 01 dos autos, qual seja Veículo automotor
VW, modelo AMAROK CD 4X4 SE DIESEL, Fab/Mod. 2012/2013, cor BRANCA, Placa ORM 3333-AL e RENAVAM 00514795972. cujo
valor ﬁnanciado foi de R$ 3.025,26 (três mil vinte e cinco reais e sessenta e três centavos). Alegou que realizou o pagamento de 02
(duas) das 48 (quarenta e oito) prestações avençadas, mas, devido a cobrança de taxas de juros e encargos abusivos, sustentou o
desequilíbrio da relação contratual. Por esta razão, ajuizou a presente demanda, a ﬁm de realizar a revisão do contrato, excluindo-se
eventuais abusividades ou ilegalidades. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a abstenção
da parte ré em inscrever o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, ou excluir eventual inscrição já realizada, depósito dos
valores incontroversos e manutenção da posse do bem. Requereu seja obstado o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Requereu
ainda a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, à luz do CDC. Formulou os requerimentos de praxe. É, no que tem
de relevante, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo
com a Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja
satisfativa ou cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos
termos do artigo 300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente
fundamentado, com a exposição clara e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende
adiantar. Em outras palavras, a concessão liminar de tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já
na petição inicial, de modo que não há espaço para discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder
a tutela provisória; porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser
provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de
pressuposto geral já conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa
avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
(art. 300, CPC)”. É dizer, é necessária a constatação de uma verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno
dos fatos narrados pelo autor veriﬁcado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade
jurídica, que é a veriﬁcação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos
jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando
fundamentação clara das razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis, “o poder geral de cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o
perigo da demora, ou seja, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional
representa para a efetividade da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para
prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns
casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação
de que as cláusulas estão eivadas de abusividade, não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender automaticamente a inscrição
do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. A discussão judicial da dívida somente impede a inscrição do nome do
apontado devedor em cadastros de inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de forma concomitante, três
requisitos, quais sejam: “a) demanda contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência de bom
direito com base em jurisprudência consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea”, contudo, tal
conduta não afastará a incidência das restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em juízo, a parte autora
não preencheu tais pressupostos, visto que a documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos meses vencidos.
Todavia, veriﬁcando o contrato acostado aos autos (ﬂs. 31/35), é possível veriﬁcar a cobrança de juros acima da média do mês contratado,
conforme informativo do Banco Central. Ora, de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
QUE MANTINHA A POSSE DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME
INSERIDO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM
AS DEVIDAS CORREÇÕES, E VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
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DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE.
PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR
FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo;
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM
FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO
FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR
DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL
CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS,
A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA
VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE,
ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO
DAS ASTREINTES, DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA, PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.(Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo;
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste
modo, veriﬁco ser pacíﬁco o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial dos valores integrais, enquanto em curso a
demanda que pretende a revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo qual, abandono meu entendimento para me
ﬁliar ao pensamento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente porque o depósito da quantia integral não
obsta a determinação de retorno de valores remanescentes, eventualmente calculados ao ﬁnal, quando da prolatação da sentença.
Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança necessária - que não deve ser
confundida com veracidade, mas com compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados através de prova documental
pré-constituída no ingresso da ação - para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis que suas alegações demonstram
a plausibilidade do direito alegado, pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das cláusulas pactuadas, bem como
dos encargos contratuais que estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações mensais. Pois bem. A
concessão da medida antecipatória pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, o que veriﬁco
na presente lide, já que, como observado no contrato de ﬁnanciamento em questão, se pode veriﬁcar a cobrança da taxa de juros
prevista em 27,97% ao ano, o que não se mostra em consonância com a média de juros aplicados aos ﬁnanciamentos, praticado por
instituições ﬁnanceiras, no mês em que celebrado o contrato, novembro de 2018, conforme informativo do Banco Central (www.bcb.gov.
br), que previu os juros de até 21,68% ao ano, o que torna cabível a realização dos valores mensais em conformidade com o percentual
de juros estabelecidos pelo Banco Central, é dizer, 21,68% ao ano. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do
débito vencido, de acordo com o percentual de juros de 21,68% ao ano, cabendo a parte autora o cálculo e a comprovação do depósito
judicial de tais valores. Ao que pertine a distribuição de eventual Ação de Busca, caberá a parte, quando a mesma for proposta, alegar a
existência desta demanda, através de exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos ao Juízo prevento. E quanto a
suspensão, veriﬁca-se a inexistência da Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este.
Por ﬁm, a meu sentir, razoável a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato, sem embargo de posterior propositura de
ação de busca e apreensão, momento em que a questão deverá ser reavaliada e decidida pelo julgador competente, pois a intenção de
revisar o contrato, por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária
a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito vencido, podendo serem feitos os depósitos das parcelas nos valores
integrais, sempre por conta e risco do eventual consignante. A despeito do pedido de inversão do ônus da prova, tenho que seu
deferimento, mesmo nas relações de consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência do consumidor, conforme o caso
concreto, posto não haver, neste tocante, presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a natureza da inversão do ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o momento adequado para que o
magistrado decida pela inversão é na fase de saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO
CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da
prova pode decorrer da lei (‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por
determinação judicial (‘ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do
CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir
regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme
o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus
da prova inﬂui no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope judicis’ ocorrer quando do
julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de
Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de
provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011) É por isso
que indeﬁro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossuﬁciência do
consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas mensais
em conformidade com o percentual de juros de 21,68% ao ano, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil, ﬁcando o
impedimento de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito condicionado à prova do pagamento de todas as
prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com incidência do referido percentual. Intime-se a parte autora, para que comprove o
pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais, no prazo de 15 (quinze) dias, voltandome os autos conclusos para que só assim seja determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA e SISBACEN. Entretanto, veriﬁco
que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado
na quantia referente a diferença entre o valor integral do contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior
Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO
LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A
jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a
ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de
obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e
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o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como,
acoste a folha de cálculo das custas processuais correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita.
Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único
do referido artigo 321. Ademais, condiciono o cumprimento desta decisão à emenda retro. Diante das diﬁculdades impostas à observância
das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua
realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda,
ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de
Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM),
especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo. Por último, determino a
CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de que sejam tidos por
verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 10 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de
Direito
ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL), ADV: VALMIR JULIO DOS SANTOS (OAB 16090/AL), ADV: ANTONIO DE MORAES
DOURADO NETO (OAB 7529A/AL) - Processo 0705846-59.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Paulo Honorato da Silva - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos SA - Autos nº: 0705846-59.2019.8.02.0001 Ação:
Procedimento Ordinário Autor: Paulo Honorato da Silva Réu: Banco Bradesco Financiamentos SA DECISÃO Vistos etc. PAULO
HONORATO DA SILVA, devidamente qualiﬁcado às ﬂs. 01 os autos, ajuizou, com base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO
DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A, também qualiﬁcado nos autos às ﬂs. 01. Alegou na exordial que ﬁrmou com o banco réu Contrato de
Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às ﬂs. 01 dos autos, cujo valor ﬁnanciado foi de R$ 4.045,44 (quatro
mil quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Alegou que realizou o pagamento de 04 (quatro) das 48 (quarenta e oito)
prestações avençadas, mas, devido a cobrança de taxas de juros e encargos abusivos, sustentou o desequilíbrio da relação contratual.
Por esta razão, ajuizou a presente demanda, a ﬁm de realizar a revisão do contrato, excluindo-se eventuais abusividades ou ilegalidades.
Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a abstenção da parte ré em inscrever o nome do autor
nos cadastros de restrição ao crédito, ou excluir eventual inscrição já realizada, depósito dos valores incontroversos e manutenção da
posse do bem. Requereu seja obstado o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Requereu ainda a concessão da justiça gratuita e
a inversão do ônus da prova, à luz do CDC. Formulou os requerimentos de praxe. É, no que tem de relevante, o relatório. FUNDAMENTO
E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo
Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa ou cautelar, seja antecedente ou
incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do artigo 300. Vejamos: Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado, com a exposição clara e precisa
da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras palavras, a concessão liminar de
tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de modo que não há espaço para
discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória; porém, ausentes estes mesmos
pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado deve-se
entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já conhecido como fumus boni iuris ou
fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de
ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). É dizer, é necessária a constatação de uma
verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo autor veriﬁcado independentemente da
produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação de que é provável a subsunção dos
fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar suﬁcientemente
convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando fundamentação clara das razões de seu convencimento.
Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de cautela está mantido no CPC”. O
outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja, a existência de elementos que
evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição. Necessário, pois,
que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem como, deve ser um
dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de um ato ilícito. Nas
alegações iniciais, o autor não juntou aos autos todos os comprovantes de pagamento. Além disso, o autor acostou o contrato ﬁrmado,
no qual se pode veriﬁcar a cobrança da taxa de juros prevista em 22,05% ao ano, o que se mostra em consonância com a média de juros
aplicados aos ﬁnanciamentos, praticado por instituições ﬁnanceiras, no mês em que celebrado o contrato, outubro de 2018, conforme
informativo do Banco Central (www.bcb.gov.br), que previu os juros de até 22,36% ao ano. Por estarem abaixo da média de mercado,
não há como reconhecer, ao menos em sede de antecipação de tutela, fundada em cognição sumária, qualquer ilegalidade capaz de
ensejar o deferimento da medida. Deste modo, veriﬁco que os fatos jurídicos articulados na inicial não ostentam, de plano, a
verossimilhança necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos
demonstrados através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação - para autorizar a antecipação do provimento judicial
pretendido, eis que suas alegações não demonstram a plausibilidade do direito alegado, nada obstante tenha apontado as supostas
causas de aumento do valor da prestação cobrada mensalmente. Na hipótese vertente, somente por intermédio de cognição plena é que
a questão poderá ser dirimida com segurança, por não haver nos autos qualquer comprovação de plano de incidências de aplicação de
juros abusivos ou da diluição de valores cobrados indevidamente nas parcelas a serem adimplidas. Ao contrário, ao juntar o contrato à
exordial, veriﬁcou-se que os juros praticados estão de acordo com a média de juros aplicados aos ﬁnanciamentos para instituições
ﬁnanceiras naquele período. A concessão da medida antecipatória pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no
art. 300 do CPC, o que não veriﬁco na presente lide. A meu sentir, razoável apenas a manutenção do autor na posse do veículo objeto
do contrato, sem embargo de posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a questão deverá ser reavaliada e
decidida pelo julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e permanente
da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito vencido,
podendo serem feitos os depósitos das parcelas integrais, sempre por conta e risco do eventual consignante. Veriﬁco que o valor da
causa foi ﬁxado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia
referente a diferença entre o valor integral do contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de
Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL
QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A
jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a
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ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de
obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e
o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como,
acoste a folha de cálculo das custas processuais correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita.
Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único
do referido artigo 321. Ademais, condiciono o cumprimento da presente decisão à emenda retro. Ante o exposto, INDEFIRO a medida
antecipatória requerida, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em depósito judicial de valores inferiores ao
contratado, já que o autor teve acesso ao contrato e nele consta expressamente o valor da taxa de juros contratado, o qual está em
consonância com a taxa de juros autorizada pelo Banco Central. Indeﬁro a inversão do ônus da prova, já que o contrato foi juntado à
exordial, sendo possível consultar a taxa de juros no sítio do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br). Quanto ao impedimento de
ajuizamento da ação de busca, veriﬁco que o direito de ação não pode ser obstado pelo juiz, porquanto tratar-se do direito subjetivo de
vir ao Judiciário, devendo eventual suspensão da mesma ser requerida em seu bojo, em momento oportuno. Veriﬁco que, diante da
petição de ﬂs. 44/45, a parte ré compareceu aos autos, seu prazo para contestar, de acordo com o artigo 239, §1º do NCPC começou a
ﬂuir a partir de seu comparecimento espontâneo, se não, vejamos: Art. 239. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação, ﬂuindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
Portanto, tendo a referida petição sido protocolada em 25/03/2019, resta-se esgotado o mencionado prazo para contestar, dessa forma
determino a intimação das partes para que manifestem interesse na realização de composição amigável da lide, formulando a mesma
por escrito nos autos, ou especiﬁquem as provas que pretendem produzir em eventual instrução processual, bem como a ﬁnalidade das
mesmas. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Intimações devidas. Maceió , 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito
Junior Juiz de Direito
ADV: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA (OAB 49970/MG), ADV: PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES (OAB 108516/MG), ADV: DANIEL
DE ANDRADE NETO (OAB 220265/SP), ADV: OTACÍLIO FERRAZ (OAB 40670/MG), ADV: MARIA SYLVIA DE TOLEDO RIDOLFO
(OAB 122380/SP), ADV: LEONARDO PITOMBEIRA PINTO (OAB 16397/CE), ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP), ADV:
SERGIO TADEU DE SOUZA TAVARES (OAB 203552/SP), ADV: IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ T. PAULINO (OAB 82961/MG), ADV:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 30603/BA), ADV: RAYSA PEREIRA DE MORAES (OAB 172582/RJ), ADV: ANDRÉ LUIZ
OLIVEIRA DE MORAES (OAB 134498/RJ), ADV: MARCELO PEREIRA LOBO (OAB 12325/SC), ADV: PAULO EDUARDO FERREIRA
BONATO (OAB 305195/SP), ADV: ROBERTO SARDINHA JÚNIOR (OAB 310322A/SP), ADV: NILO MÁRCIO BRAUN (OAB 7102/ES),
ADV: CELINA RODRIGUES DE LIMA LEITE (OAB 21684/PE), ADV: PEDRO DEL-PRETES DE SOUZA COUTINHO (OAB 25898/PE),
ADV: MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA (OAB 92369/SP), ADV: VALÉRIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 46178/MG),
ADV: LANA CARLA DE OLIVEIRA FELIX CARVALHO (OAB 23773/BA), ADV: LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO (OAB
33670/PE), ADV: DALTON DALLAZEM (OAB 20604/PR), ADV: FELIPE GOMES DE BARROS COSTA (OAB 12461/AL), ADV: CARLA
COELHO (OAB 188905/SP), ADV: LUIZ ALBERTO TEIXEIRA (OAB 138374/SP), ADV: KARIM RODRIGUES JARDIM (OAB 30420/BA),
ADV: STEPHANIE DE OLIVEIRA DANTAS (OAB 335817/SP), ADV: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO (OAB 67677/RJ), ADV: LUIZ
FRANCISCO DE PAULA BATISTA (OAB 143728/RJ), ADV: ANTONIO LUIZ CALMON TEIXEIRA (OAB 14589/BA), ADV: JOSÉ RUY DE
MIRANDA FILHO (OAB 158499/SP), ADV: GILBERTO ANTONIO MEDEIROS (OAB 130571/SP), ADV: VANIA FERREIRA DA SILVA
(OAB 29037/PE), ADV: ARIANE COSTA AUGUSTO (OAB 296044/SP), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (OAB 17380/PE), ADV: DIEGO BORBA MENDES (OAB 237064/SP), ADV: FERNANDO
DE BARROS CORREIA (OAB 11492/PE), ADV: VÍCTOR ALEXANDRE PEIXOTO LEAL (OAB 5463/AL), ADV: NOÊMIA MARIA DE
LACERDA SCHÜTZ (OAB 122124A/SP), ADV: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (OAB 129134/SP), ADV: JOSÉ TENÓRIO GAMELEIRA
(OAB 7921/AL), ADV: PAULO C. RAMALHO DE CASTRO (OAB 6958/AL), ADV: ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB
6430/AL), ADV: LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP), ADV: JULIANA MARIA PITA DE ALMEIDA VERAS REIS (OAB 8496/
AL), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: FLÁVIA CAVALCANTE DE SOUZA LEÃO (OAB
8874/AL), ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), ADV: ELSA SORIANO VALENÇA DE OLIVEIRA (OAB 5097/AL), ADV:
TIAGO RISCO PADILHA (OAB 7279/AL), ADV: ANNA CAROLINA GAIA DUARTE (OAB 6575/AL), ADV: LEONARDO MAFRA COSTA
(OAB 5690/AL), ADV: JOSÉ ELIAS UCHÔA FILHO (OAB 326/AL), ADV: RUY RIBEIRO (OAB 12010/RJ), ADV: JOICE CARDOSO DA
SILVA (OAB 7636/AL), ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: MARCELO MADEIRO DE SOUZA
(OAB 7334/AL), ADV: JULIANA MARQUES MODESTO (OAB 7794/AL), ADV: ELISEU SOARES DA SILVA (OAB 7603/AL), ADV:
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB 6639/AL), ADV: WELLINGTON RIBEIRO CAVALCANTI (OAB 17986/PE), ADV: LUIZ
GUILHERME DE MELO LOPES (OAB 6386/AL), ADV: JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO (OAB 5980/PB), ADV: FÁBIO ROBERTO
DE ALMEIDA TAVARES (OAB 147386/SP), ADV: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA (OAB 244223/SP), ADV: ROMERO PAES BARRETO DE
ALBUQUERQUE (OAB 23683/PE), ADV: NELSON ADRIANO DE FREITAS (OAB 116718/SP), ADV: DANIELLE DE ARAÚJO VANDERLEI
(OAB 8622/AL), ADV: NELSON WILIANS FRATIONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), ADV: GUILHERME SERTÓRIO CANTO (OAB
25000/PE), ADV: GABRIEL DE ORLEANS E BRAGANÇA (OAB 282419A/SP), ADV: MARCO VINICIUS PIRES BASTOS (OAB 9366/
AL), ADV: NATÁLIA PIMENTEL LOPES (OAB 30920/PE), ADV: HELENILDO BARBOSA DE LIMA (OAB 10786/AL), ADV: DOUGLAS
SOARES ARAÚJO (OAB 10391/AL), ADV: ANDRÉ LUIZ TELLES UCHÔA (OAB 4386/AL), ADV: ANA FLÁVIA DE MELO BARBOSA
(OAB 10195/AL), ADV: CONSUELO MARIA DOS SANTOS (OAB 13318/PE), ADV: LUIS RENATO FERREIRA DA SILVA (OAB 24321/
RS), ADV: ANTONIO RODRIGO SANT’ANA (OAB 234190/SP), ADV: FERNANDO IGOR ABREU COSTA (OAB 9958/AL), ADV:
FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP), ADV: JERRY CAROLLA (OAB 126049/SP), ADV: THIAGO RAMOS LAGES (OAB
8239/AL), ADV: SADI BONATTO (OAB 10011/PR), ADV: JOÃO HUMBERO DE FARIAS MARTORELLI (OAB 7489/PE), ADV: ISAEL
BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814/CE), ADV: VINÍCIOS DE OLIVEIRA BERNI (OAB 51477/RS), ADV: SANDRA KHAFIF DAYAN
(OAB 131646/SP) - Processo 0709022-90.2012.8.02.0001 (apensado ao processo 0709022-90.2012.8.02.0001) - Falência de
Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência - AUTORA: Indústria de Laticínios
Palmeira dos Índios S/A - ILPISA - CREDOR: SET Soluções em Embalagens Termoformadas LTDA - Sadrak de Melo Santos ADMINISTRA: FELIPE GOMES DE BARROS COSTA - TERCEIRO I: Delta Fomento Mercantil Ltda - ACL FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Banco Daycoval S/A - HOPE FOMENTO MERCANTIL - BANCO CREFISA S/A - Bunge Alimentos S/A - Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Asia Lp - Greentag do Brasil Promoções Ltda - Usina Goianésia S.A - BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A - Acnielsen do Brasil Ltda - Brabo Magalhaes e Advogados Associados S/C - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE ALAGOAS - CEAL - Banco Safra S/A - Barter Comércio Internacional S/A - Betra Trading S/A - FRH Fornecedora de Recursos
Humanos Ltda (Em Liquidação) - Conde Factoring Fomento Mercantil Ltda. - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUINTELLA, JUCÁ E
UCHOA - Usina Caeté S A - Telemar Norte Leste S/A - Banco Rural S.A - BICBANCO - Banco Industrial e Comercial S/A. - BCP CLARO
SA - TOTVS S/A - COELBA - Companhia Elétrica Bahia - Banco Santander Brasil S.A. - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A TICKET SERVIÇOS S.A - DOMINÓ NORDESTE COMÉRCIO LTDA - BNDS Participações - BNDESPAR - Incentivo Multisetorial I -
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Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios - Tangará Importadora e Exportadora S.a - Unimed do Sudoeste - Cooperativa de Trabalho
Médico - Vitafoods Distribuição e Representação Ltda. - Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. - AdR Recursos Humanos Ltda. - Vogler
Ingredients Ltda - ICL Brasil Ltda - COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S.A - Cooperativa Agropecuária de
Guanambi - Ruplast Industria e Comercio Ltda - Aliança Navegação e Logística Ltda - MAKMELT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA KLABIN S/A - Delaval Ltda - Vogler Ingredients Ltda - Converplast Embalagens Ltda - Basequímica Produtos Químicos LTDA - BANCO
DIBENS - Banco Itaú S/A - Banco Daycoval S/A - Converplast Embalagens Ltda - Manuli Fitasa do Brasil S/A - ROSIVAL ANDRADE
SILVA - HAF Empreendimentos - Nutrivity Soluções Em Alimentação Ltda. - FMC Química do Brasil Ltda. - Vogler Ingredients Ltda - ITAÚ
UNIBANCO S/A - Banco do Nordeste do Brasil S/A - BANCO CREFISA S/A - BPN Brasil Banco Múltiplo S/A - Sodexo do Brasil Comercial
Ltda. - Fonterra Brasil Ltda - COOPERATIVA DOS PECUARISTAS, AGRICULTORES E CAFEICULTORES DE MINAS GERAISCOPACAFE - TOTVS S/A e outros - TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 15 horas, na 1ª Vara Cível da Capital,
desta Comarca de Maceió, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o Juiz de Direito Ivan Vasconcelos Brito Júnior, comigo
Irene Beatriz P. Franco, Escrivã Judicial, bem como Lírian Raffaella Marques Tenório Torres, Assessora. Foi feito o pregão da audiência,
referente à AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - processo n.º 0709022-90.2012.8.02.0001, em que é recuperanda INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - ILPISA e credores BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -BNDES e ACL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. PRESENTE a parte
recuperanda INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - ILPISA, representado(a) pelo preposto Sr(a). Ricardo de
Souza Leão Sampaio CPF nº 005.317.744-49, acompanhado(a) por seu advogado(a) Bel(a). Nathalia Paz Simoes, OAB/AL nº 27934.
PRESENTE o Administrador Judicial, Bel. Felipe Gomes de Barros Costa. PRESENTE a parte credora, BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL, representado(a) pelo preposto Sr(a). Paulo Rogério de Souza e Silva CPF nº 265.800.044-87, acompanhado(a) por seu
advogado(a) Bel(a). Thiago Ramos Lages, OAB/AL nº 8239. PRESENTE a parte credora, BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, representado(a) por seu advogado(a) Bel(a). Leonardo Nunes Soares, OAB/AL nº 24036. PRESENTE
a parte credora, ACL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, representado(a) pelo preposto Sr(a). Arione Cândido de Lima, CPF nº
817.942.238-00, acompanhado(a) por seu advogado(a) Bel(a). Eliseu Soares da Silva, OAB/AL nº 7603. Registrada também a presença
do acadêmico de Direito do 7º período da SEUNE, Sr. Victor Romero Costa da Matta Monteiro, CPF nº 091.129.644-17, da acadêmica
de Direito do 9º período da UFAL, Sra. Mayara de Araújo Silva Botelho, CPF nº 086.748.484-51 e da acadêmica de Direito do 9º período
da UFAL, Sra. Larice Alves Carvalho, CPF nº 100.920.884-57. Aberta a audiência, após manifestação dos Srs. Ricardo de Souza Leão
Sampaio, Paulo César Rio Mattos e Frederico Ramiro Costa Sampaio acerca da situação pela qual passou a empresa recuperanda ao
longo dos últimos dois anos, relatando inclusive diﬁculdades por conta de situação climática nas unidades industriais, informaram ainda
sobre os avanços obtidos na tentativa de recuperação da empresa, bem como, inclusive apresentaram nesta oportunidade proposta
acordada com a empresa ACL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA nos seguintes termos: 20 parcelas de R$ 36.900,00 (trinta e
seis mil, e novecentos reais), sem ânimo de novação, sendo a primeira parcela para o dia 11 de setembro de 2019, e as seguintes
parcelas no dias 11 dos meses subsequentes, proposta esta que fora aceita pela referida empresa. Com relação às propostas com o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e o BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, as partes
acordaram que serão formalizadas nos respectivos estabelecimentos bancários, devendo vir aos autos os termos das referidas propostas,
no prazo de 10 (dez) dias. Acordaram ainda que no dia 10 de dezembro de 2019, às 15 horas, será realizada nova audiência de
conciliação entre a ILPISA e os BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e o BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL - BNDES, oportunidade em que serão apresentados os avanços nas negociações, sendo desnecessário nesta audiência a
presença da ACL FACTORING. As partes ﬁcam devidamente intimadas da data e horário designado. Em seguida, determinou o MM. Juiz
o encerramento do presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Lírian Raffaella Marques
Tenório Torres, Assessora, digitei e eu Irene Beatriz P. Franco, Escrivã Judicial, subscrevo. Ivan Vasconcelos Brito Júnior Juiz de Direito
Ricardo de Souza Leão Sampaio Preposto da Parte Recuperanda Nathalia Paz Simoes, OAB/AL nº 27934 Advogado(a) da Parte
Recuperanda Paulo Rogerio de Souza e Silva Preposto da Parte Credora (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL) Thiago Ramos Lages,
OAB/AL nº 8239 Advogado(a) da Parte Credora Leonardo Nunes Soares, OAB/AL nº 24036. Advogado da Parte Credora (BANCO
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES) Arione Cândido de Lima Preposto da Parte Credora (ACL
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA) Eliseu Soares da Silva, OAB/AL nº 7603 Advogado(a) da Parte Credora
ADV: RAFAEL DIEGO JAIRES DA SILVA (OAB 10883/AL), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL)
- Processo 0709162-17.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Elisabete da Silva
Castro - RÉU: Banco BMG S/A - Autos n° 0709162-17.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Elisabete da Silva Castro
Réu: Banco BMG S/A SENTENÇA Elisabete da Silva Castro propôs, com base na legislação que entendeu pertinente, Ação Declaratória
Negativa de Débito Cumulada com Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência , em face do
Banco BMG S/A, ambos qualiﬁcados às ﬂs. 01/17 dos autos. A autora sustenta que, no ano de 2012, contratou empréstimo com a
instituição ﬁnanceira ré, porém não na modalidade cartão de crédito consignável. Ocorre que já se passaram mais de 6 (seis) anos e
valores avulsos estão sendo cobrados à autora. A demandante destaca que não consegue saber a extensão do seu débito, visto que na
folha de pagamento aparece parcelas 1 de 1, o que só posteriormente tomou conhecimento que tais valores se tratavam do valor mínimo
da fatura do cartão de crédito BMG, não tendo qualquer relação com o pagamento do empréstimo. A autor pugna pela procedência total
da ação para que seja declarada a inexistência de débito diante da nulidade do contrato pela prática abusiva; a condenação da Ré ao
pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta autoral, além de indenização por danos morais. Colacionou
documentação às ﬂs. 25/55. Em 10 de junho de 2018, este Juízo concedeu o pedido liminar que pugnava pela cessação dos descontos
e pela impossibilidade da inserção do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito (ﬂs. 56/60). Na Contestação apresentada às
ﬂs. 69/96, o requerido pugnou pela total improcedência da ação diante da licitude da conduta adotada pelo Banco Réu. Subsdiariamente,
caso seja declarada a nulidade do contrato, que eventual condenação à repetição de indébito seja na forma simples, compensando-se o
crédito utilizado e não pago pela parte autora e que os danos morais sejam arbitados em valor razoável. Documentos juntados aos
autos, inclusive contrato de empréstimo (ﬂs. 97/166 e 204/208). Em sede de réplica, a autora sustentou a ilegalidade das cláusulas
pactuadas e a falta de conhecimento da verdadeira modalidade de empréstimo oferecida pelo banco (ﬂs. 182/187). É o relatório, em
resumo. Fundamento e Decido. O processo comporta o julgamento no estado em que se encontra, conforme o que preceitua o art. 355,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil, considerando que, embora a questão seja de direito e de fato, prescinde da produção de
outras provas, estando o feito suﬁcientemente instruído. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA NULIDADE AFASTADA PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e
deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Novo CPC. No caso,
o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à
ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do Novo CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este
fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que
dispensável. (...).”(TJSP; Apelação 1002888-87.2016.8.26.0575; Relator (a): Paulo Ayrosa; ÓrgãoJulgador: 31ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara;Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017). Dessa forma, passo
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a analisar a questão preliminar suscitada pela parte autora. I - DO MÉRITO A relação objeto dos autos é de consumo de modo que se
aplica integralmente ao feito o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições ﬁnanceiras”. Na espécie, o contrato de adesão ao cartão de crédito
consignado, a parte autora alega que nada contratou com a parte ré com relação ao cartão consignado, porém, consta às ﬂs. 204/211 o
contrato ﬁrmado entre as partes e a comprovação às ﬂs. 105/166 da realização de saques e compras, sendo debitado mensalmente
valor relativo ao pagamento daquele valor colocado à sua disposição, descontado mensalmente em seu contracheque. Cabe esclarecer,
que as faturas do cartão não há parcela com valores ﬁxos. Assim, é descontado o valor referente ao pagamento mínimo, que pode
equivaler até o limite de sua margem. O restante do débito é encaminhado para o reclamante no intuito de que possa realizar o pagamento
de fatura. Conforme se veriﬁca, a instituição ﬁnanceira demonstrou que a autora não realizou o pagamento do saldo remanescente das
faturas, limitando-se ao desconto mínimo o que gera automaticamente a aplicação das regras de juros rotativos previstos no contrato.
Portanto, a parte ré comprovou a contratação, mediante os documentos que acompanham a contestação, com a autorização da parte
autora/cliente do desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC- Reserva de Margem
Consignável, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, não
sendo fato inusitado a celebração de diversos contratos bancários no mesmo momento. Desse modo, inegável a comprovação da
pactuação entre as partes que obedeceu aos ditames legais. Na hipótese, restou provado pela parte ré que o valor foi levantado em
favor da parte autora que aquiesceu com o pagamento dos valores o contrato de cartão de crédito, sendo a parcela mínima descontada
em sua folha de pagamento, negociação livremente celebrada. Uma vez, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem
consignável, e efetivamente utilizado pela parte autora,conforme documento realizou operação com o cartão de crédito (saque), e,
portanto, aquiesceu com a forma de contratação. Assim, havendo expressa adesão do consumidor, não há falar em vício na contratação
a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito
indenizatório e a repetição do indébito. Assim, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, diante da validade da
contratação e dos descontos efetuados pela instituição ﬁnanceira. Consulte-se: APELAÇÃO - Ação ordinária cumulada com pedido
indenizatório - Alegação de desconhecimento do contrato- Pedidos improcedentes- Pleito de reforma- Impossibilidade - Alegação de
venda casada e abuso em face da hipossuﬁciência - Inovação recursal - Questão não analisada - Cartão de crédito com reserva de
margem consignável - Instituição ﬁnanceira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente
subscrito pelo autor - Autorização para reserva de margem consignável - Comprovante de transferência para conta do autor - Montante
desconta do mensalmente que respeita o limite estabelecido pela Leinº 13.172/2015 - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar
a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de ProcessoCivil) Sentença mantida - Recurso não
provido. (Apelação nº 1000151-19.2017.8.26.0077, da 19ª Câmara de DireitoPrivado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi
Rel.Desª.CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, 5 de junho de 2017). São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente
aplicados ao caso, suﬁcientes ao julgamento da presente lide, considerando que outros argumentos deduzidos pelas partes no processo,
referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de inﬁrmarem a conclusão adotada na presente sentença, cumprindose os termos do artigo 489 do CPC/2015, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo, “para que possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese,
de inﬁrmar a conclusão que embasou a decisão”. (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei13.105/2015, Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2015, 1ª edição, ed.RT, p. 1155). Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por
Elisabete da Silva Castro em face de BANCO BMG S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e torno
sem feito a liminar concedida às ﬂs. 56/60. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
que ﬁxo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ﬁcando condicionados tais pagamentos no disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Maceió,09
de setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: PEDRO RODRIGO ROCHA AMORIM (OAB 10400/AL) - Processo 0709681-02.2012.8.02.0001 (apensado ao processo
0709681-02.2012.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padonizados NPL1 - RECOVERY DO BRASIL
- RÉU: PEDRO CAMILO DA SILVA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO: “SENTENÇA: Ante o exposto, julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Em consequência, revogo a liminar de
busca e apreensão. Custas eventualmente remanescentes, pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
certiﬁque-se e arquivem-se com baixa no registro.”
ADV: SIMONE ALVES DA SILVA (OAB 29016/PE), ADV: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP), ADV: ENY
BITTENCOURT (OAB 29442/BA) - Processo 0710341-49.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Anulação - AUTOR: Jotavi Indústria
Química Ltda - Epp - RÉU: Banco Safra S/A - Itaú Unibanco S/A e outro - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 92, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: JADER EVANY SILVA PEREIRA (OAB 16548/AL) - Processo 0710401-22.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Cláusulas
Abusivas - AUTORA: Raquel Alves Pereira - Autos nº: 0710401-22.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Raquel Alves
Pereira Réu: Banco Bradesco Financiamentos S/A DECISÃO Vistos etc. RAQUEL ALVES PEREIRA ajuizou, com base na legislação que
entendeu pertinente, AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, ambos qualiﬁcados nos autos às ﬂs. 01. Alegou na exordial que ﬁrmou com o banco réu
Contrato de Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às ﬂs. 31 dos autos, qual seja Veículo automotor TOYOTA,
modelo HILLUX CD 4X4 SRV, Fab/Mod. 2012/2013, cor BRANCA, Placa OHF 3449-AL e RENAVAM 00495754188, cujo valor ﬁnanciado
foi de R$ 13.838,45 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Alegou que realizou o pagamento de 05 (cinco)
das 60 (sessenta) prestações avençadas, mas, devido a cobrança de taxas de juros e encargos abusivos, sustentou o desequilíbrio da
relação contratual. Por esta razão, ajuizou a presente demanda, a ﬁm de realizar a revisão do contrato, excluindo-se eventuais
abusividades ou ilegalidades. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a abstenção da parte ré
em inscrever o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, ou excluir eventual inscrição já realizada, depósito dos valores
incontroversos e manutenção da posse do bem. Requereu seja obstado o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Requereu ainda
a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, à luz do CDC. Formulou os requerimentos de praxe. É, no que tem de
relevante, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a
Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa
ou cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do
artigo 300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado,
com a exposição clara e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras
palavras, a concessão liminar de tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de
modo que não há espaço para discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória;
porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito,
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realizado ou acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já
conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos
que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”. É dizer,
é necessária a constatação de uma verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo
autor veriﬁcado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação
de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois,
o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando fundamentação clara das
razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de
cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja,
a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional representa para a efetividade
da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do
direito, bem como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao
advento de um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação de que as cláusulas estão eivadas de
abusividade, não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender automaticamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de
restrição ao crédito. A discussão judicial da dívida somente impede a inscrição do nome do apontado devedor em cadastros de
inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de forma concomitante, três requisitos, quais sejam: “a) demanda
contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência de bom direito com base em jurisprudência
consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea”, contudo, tal conduta não afastará a incidência das
restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em juízo, a parte autora não preencheu tais pressupostos,
visto que a documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos meses vencidos. Todavia, veriﬁcando o contrato acostado
aos autos (ﬂs. 31/35), é possível veriﬁcar a cobrança de juros acima da média do mês contratado, conforme informativo do Banco
Central. Ora, de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, QUE MANTINHA A POSSE DO
BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME INSERIDO EM CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES, E
VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE. PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE
55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS
ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª
Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O
DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS
DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE
ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE
EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ
CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE
RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE, ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A
MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A
MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, DE R$500,00
(QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA,
PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.(Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão
julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste modo, veriﬁco ser pacíﬁco o
entendimento no sentido de que basta o depósito judicial dos valores integrais, enquanto em curso a demanda que pretende a revisão
das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo qual, abandono meu entendimento para me ﬁliar ao pensamento consolidado
do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente porque o depósito da quantia integral não obsta a determinação de retorno de
valores remanescentes, eventualmente calculados ao ﬁnal, quando da prolatação da sentença. Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos
articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com
compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis que suas alegações demonstram a plausibilidade do direito alegado,
pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das cláusulas pactuadas, bem como dos encargos contratuais que
estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações mensais. Pois bem. A concessão da medida antecipatória
pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, o que veriﬁco na presente lide, já que, como
observado no contrato de ﬁnanciamento em questão, se pode veriﬁcar a cobrança da taxa de juros prevista em 27,97% ao ano, o que
não se mostra em consonância com a média de juros aplicados aos ﬁnanciamentos, praticado por instituições ﬁnanceiras, no mês em
que celebrado o contrato, novembro de 2018, conforme informativo do Banco Central (www.bcb.gov.br), que previu os juros de até
21,68% ao ano, o que torna cabível a realização dos valores mensais em conformidade com o percentual de juros estabelecidos pelo
Banco Central, é dizer, 21,68% ao ano. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito vencido, de acordo
com o percentual de juros de 21,68% ao ano, cabendo a parte autora o cálculo e a comprovação do depósito judicial de tais valores. Ao
que pertine a distribuição de eventual Ação de Busca, caberá a parte, quando a mesma for proposta, alegar a existência desta demanda,
através de exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos ao Juízo prevento. E quanto a suspensão, veriﬁca-se a
inexistência da Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este. Por ﬁm, a meu sentir,
razoável a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato, sem embargo de posterior propositura de ação de busca e
apreensão, momento em que a questão deverá ser reavaliada e decidida pelo julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato,
por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da
mora, mediante o adimplemento total do débito vencido, podendo serem feitos os depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre
por conta e risco do eventual consignante. A despeito do pedido de inversão do ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas
relações de consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência do consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver,
neste tocante, presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza
da inversão do ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o momento adequado para que o magistrado decida pela
inversão é na fase de saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR
VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA
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INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei
(‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (‘ope
judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras
dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao
juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma
delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova inﬂui no
comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo
juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão
‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à
parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial
entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011) É por isso que indeﬁro, por ora, o pedido de
inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossuﬁciência do consumidor, quando da fase de saneamento
do processo. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas mensais em conformidade com o percentual de juros
de 21,68% ao ano, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil, ﬁcando o impedimento de inscrição do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito condicionado à prova do pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com
incidência do referido percentual. Intime-se a parte autora, para que comprove o pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos
depósitos judiciais com os valores integrais, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos para que só assim seja
determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA e SISBACEN. No que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça,
veriﬁco que não foram acostadas provas suﬁcientes para corroborar com a alegação da hipossuﬁciência econômica da parte autora, haja
vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Veriﬁco, também, que a parte autora não acostou aos autos a folha com o
cálculo das custas iniciais, calculadas pela Contadoria Judicial; Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a
ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a guia de recolhimento das custas para posterior julgamento acerca da
justiça gratuita, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme
disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Ademais, condiciono o cumprimento desta decisão à emenda retro. Diante das
diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar,
o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC,
art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento
do processo. Por último, determino a CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze)
dias, sob pena de que sejam tidos por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 10 de setembro de 2019.
Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: THIAGO MAIA NOBRE ROCHA (OAB 6213/AL), ADV: RODRIGO BORGES FONTAN (OAB 7226/AL), ADV: TEREZA CRISTINA
NASCIMENTO DE LEMOS (OAB 7632/AL) - Processo 0710931-94.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Material - AUTOR: Marcos Sérgio da Silva Ferreira Neto - RÉU: CONY ENGENHARIA - Compulsando os autos nota-se que não houve
recolhimento de custas iniciais na reconvenção (ﬂs. 127/148). Assim, considerando-se que, nos termos do art. 321 do CPC, veriﬁcada
que a petição inicial/reconvenção não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de diﬁcultar o julgamento de mérito, caberá ao Juiz determinar a emenda, intime-se a parte reconvinte/ré Cony Engenharia para que
instrua os autos com comprovação acerca do recolhimento das custas processuais iniciais da reconvenção, sob pena de cancelamento
da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se. Maceió, 04 de setembro
de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0710949-47.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Rodrigo Henrique Tenorio dos Santos - DECISÃO Vistos etc. RODRIGO HENRIQUE TENORIO DOS
SANTOS ajuizou, com base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, ambos qualiﬁcados nos autos às ﬂs. 01. Alegou na exordial
que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação ﬁduciária (n° 083088472), tendo como objeto veículo HONDA NXR160
BROS ESDD, Fab/Mod. 2017/2017, Cor AZUL, 2P/162CC, Chassi 9C2KD0810HR453413, Placa: QLG8826 e RENAVAM 01130555582,
o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações. Ocorre que, segundo alegou, adimpliu com as 17 (dezessete) primeiras parcelas,
o que totaliza o importância de R$ 7.465,89 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), porém não
conseguiu adimplir as demais, devido aos elevados e ilegais encargos contratuais. Diante do exposto, é a razão pela qual ajuizou a
presente demanda, pretendendo, em sede de tutela de urgência, o deferimento do depósito judicial mensal dos valores que considera
incontroversos e a expedição de ofício aos principais órgãos de restrição ao crédito para que cancelem ou suspendam qualquer registro
de negativação do nome da parte. Requereu, ainda, no mérito, a declaração de nulidade dos valores e cláusulas contratuais abusivos e
ilegais. Formulou os requerimentos de praxe, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requereu a inversão do ônus
da prova. É, no que tem de relevante, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. De acordo com a Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas
de urgência, seja satisfativa ou cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de
demora, nos termos do artigo 300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja
devidamente fundamentado, com a exposição clara e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte
pretende adiantar. Em outras palavras, a concessão liminar de tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do
direito já na petição inicial, de modo que não há espaço para discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá
conceder a tutela provisória; porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser
provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de
pressuposto geral já conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa
avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
(art. 300, CPC). É dizer, é necessária a constatação de uma verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos
fatos narrados pelo autor veriﬁcado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade
jurídica, que é a veriﬁcação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos
jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando
fundamentação clara das razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis, “o poder geral de cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o
perigo da demora, ou seja, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional
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representa para a efetividade da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para
prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns
casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação
de que as cláusulas estão eivadas de abusividade, não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender automaticamente a inscrição
do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. A discussão judicial da dívida somente impede a inscrição do nome do
apontado devedor em cadastros de inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de forma concomitante, três
requisitos, quais sejam: “a) demanda contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência de bom
direito com base em jurisprudência consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea” contudo, tal
conduta não afastará a incidência das restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em juízo, a parte autora
não preencheu tais pressupostos, visto que a documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos meses vencidos. Ora,
de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, QUE MANTINHA A POSSE DO BEM
EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME INSERIDO EM CADASTROS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES, E
VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE. PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE
55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS
ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª
Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O
DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS
DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE
ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE
EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ
CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE
RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE, ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A
MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A
MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, DE R$500,00
(QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA,
PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió;
Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste modo, veriﬁco ser pacíﬁco
o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial dos valores integrais, enquanto em curso a demanda que pretende a revisão
das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo qual, abandono meu entendimento para me ﬁliar ao pensamento consolidado
do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente porque o depósito da quantia integral não obsta a determinação de retorno de
valores remanescentes, eventualmente calculados ao ﬁnal, quando da prolatação da sentença. Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos
articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com
compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis que suas alegações demonstram a plausibilidade do direito alegado,
pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das cláusulas pactuadas, bem como dos encargos contratuais que
estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações mensais. Pois bem. A concessão da medida antecipatória
pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, o que veriﬁco na presente lide, já que a ausência
de juntada do contrato ﬁrmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média
de mercado, porém esse fato não signiﬁca que as cláusulas discutidas são automaticamente abusivas ou ilegais, o que torna cabível a
realização dos depósitos dos valores mensais integrais pela parte autora. Dessa maneira já decidiu o TJ/AL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CDC. REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS, SOB PENA
DE OFENSA À ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA (ARTS. 170 A 192 DA CF/88). INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC DE
2015. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE, CASO AS OBRIGAÇÕES ESTEJAM SENDO
CUMPRIDAS. 01 - O fato de se estar a discutir as cláusulas contratuais, não signiﬁca que as mesmas são ou serão abusivas e ilegais,
sendo indispensável o depósito em juízo do valor integral das parcelas, isto porque, desta forma, o juízo estará plenamente garantido e
entender diferente é inclusive causar danos incomensuráveis à Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição Federal).
02 Tenho convicção de que o posicionamento adequado é o da obrigatoriedade de o consumidor permanecer pagando o valor total das
prestações, através de depósito judicial, perante o Juízo de 1º grau, visando manter o equilíbrio da relação contratual entre as partes.
RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento nº 080070223.2016.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, TJ/AL, Julgamento: 08/03/2017). Ao que pertine
a distribuição de eventual Ação de Busca, caberá a parte, quando a mesma for proposta, alegar a existência desta demanda, através de
exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos ao Juízo prevento. E quanto a suspensão, veriﬁca-se a inexistência da
Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este. A meu sentir, razoável a manutenção do
autor na posse do veículo objeto do contrato, sem embargo de posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a
questão deverá ser reavaliada e decidida pelo julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a
manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o
adimplemento total do débito vencido, podendo serem feitos os depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre por conta e risco
do eventual consignante. A despeito do pedido de inversão do ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas relações de
consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência do consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver, neste tocante,
presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza da inversão do
ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o momento adequado para que o magistrado decida pela inversão é na fase de
saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO
(ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO.
PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (‘ope legis’),
como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (‘ope judicis’), como
no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º,
II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto
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objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu
comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova inﬂui no comportamento
processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença)
ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do
ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem
não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a
Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011) É por isso que indeﬁro, por ora, o pedido de inversão do
ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossuﬁciência do consumidor, quando da fase de saneamento do
processo. Por ﬁm, indeﬁro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas
dainsuﬁciência de recursos do autor para pagar as custas e as despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de
seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais,
veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja
ﬁxado na quantia referente a diferença entre o valor integral do contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio
Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO
COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO
CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese
em que a ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato,
a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente
ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim
como, acoste a folha de cálculo das custas processuais correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça
gratuita. Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo
único do referido artigo 321. Desse modo, condiciono o cumprimento da presente decisão à emenda da petição inicial. Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas mensais no valor integral, ﬁcando, no entanto, o impedimento de inscrição do nome
do autor nos cadastros de proteção ao crédito, condicionado à prova do pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos
judiciais com os valores integrais. Intime-se a parte autora, para que comprove o pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos
depósitos judiciais com os valores integrais, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos para que só assim seja
determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA e SISBACEN. Diante das diﬁculdades impostas à observância das formalidades
necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua realização, bem
como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da
razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de Audiência de
Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente
considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo. Por último, determino a CITAÇÃO da parte ré
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de que sejam tidos por verdadeiros os fatos
narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 10 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOE (OAB 11479A/AL), ADV: DAVID DA SILVA (OAB 11928A/AL), ADV: JOSÉ CARLOS
SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 45445/PR) - Processo 0711059-46.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO J SAFRA S/A - RÉU: Carlos Alexandre da Silva - por decisão
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB
14913A/AL), ADV: PEDRO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS (OAB 16879/AL) - Processo 0711156-46.2019.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Manoel Bezerra da Silva - M Bezerra da Silva Açougue - RÉU: Sul América
Companhia Nacional de Seguros - Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Servicos S.a - Banco Santander(Brasil) S/A - ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre as contestaçõea
e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
Maceió, 10 de setembro de 2019 Gerson Vicente da Silva Ferreira Junior Chefe de Secretaria
ADV: ENY BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: KLAUS GIACOBBO RIFFEL (OAB 75938/RS), ADV: MONIQUE SALGADO
SERRA CARLETTO (OAB 15928/AL) - Processo 0711349-61.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - RÉU: Banco
Itaucard S.a. - LITSPASSIV: Lojas Marisa S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao autor, para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados, no prazo de 15
(quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Maria Neilza Acioli Barbosa dos Santos Analista Judiciária
ADV: MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA (OAB 10364/BA) - Processo 0712102-18.2019.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - EXEQUENTE: Shoping Pátio Maceió S. A. - ORDEM
JUDICIAL NOS AUTOS EM APENSO.
ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL) - Processo 0712506-69.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Celso Murilo da Silva Filho - DECISÃO Vistos etc. CELSO MURILO DA SILVA FILHO
ajuizou, com base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS ILEGAIS E ABUSIVAS, COM PEDIDO DE REALINHAMENTO DE JUROS AO PREVISTO EM LEI COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em face de BANCO YAMAHA ADM DE CONSORCIOS LTDA, ambos qualiﬁcados nos autos às
ﬂs. 01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação ﬁduciária, tendo como objeto veículo motocicleta
YAMAHA/FZ25 FAZER FLEX, ANO 2018, MOD 2018, COR BRANCA, CHASSI: 9C6RG5010J0004339, PLACA OXN5693 AL, RENAVAM
0114366467, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações. Ocorre que, segundo alegou, adimpliu com as 13 (treze) primeiras
parcelas, porém não conseguiu adimplir as demais, devido aos elevados e ilegais encargos contratuais. Diante do exposto, é a razão
pela qual ajuizou a presente demanda, pretendendo, em sede de tutela de urgência, o deferimento do depósito judicial mensal dos
valores que considera incontroversos e a expedição de ofício aos principais órgãos de restrição ao crédito para que cancelem ou
suspendam qualquer registro de negativação do nome da parte. Requereu, ainda, no mérito, a declaração de nulidade dos valores e
cláusulas contratuais abusivos e ilegais. Formulou os requerimentos de praxe, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Requereu a inversão do ônus da prova. É, no que tem de relevante, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA,
SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a Lei 13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil,
é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa ou cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do artigo 300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
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processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado, com a exposição clara e precisa da situação de
perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras palavras, a concessão liminar de tutela provisória
de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de modo que não há espaço para discricionariedade
judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória; porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o
juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado deve-se entender por
plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom
direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). É dizer, é necessária a constatação de uma verossimilhança
fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo autor veriﬁcado independentemente da produção de
provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação de que é provável a subsunção dos fatos narrados
à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são
prováveis as chances de vitória parte, apresentando fundamentação clara das razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do
Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto
geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja, a existência de elementos que evidenciem o perigo
que a demora na concessão da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de
dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem como, deve ser um dano irreparável
ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de um ato ilícito. O fato de estar o
contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação de que as cláusulas estão eivadas de abusividade, não tem o condão, por si só,
de impedir ou suspender automaticamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. A discussão judicial da
dívida somente impede a inscrição do nome do apontado devedor em cadastros de inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando
estiverem presentes, de forma concomitante, três requisitos, quais sejam: “a) demanda contestando a existência integral ou parcial do
débito; b) demonstração da aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a
prestação de caução idônea” contudo, tal conduta não afastará a incidência das restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que
na situação posta em juízo, a parte autora não preencheu tais pressupostos, visto que a documentação acostada à exordial não comprova
o pagamento dos meses vencidos. Ora, de acordo com jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
QUE MANTINHA A POSSE DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME
INSERIDO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM
AS DEVIDAS CORREÇÕES, E VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE.
PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR
FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo;
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM
FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO
FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR
DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL
CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS,
A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA
VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE,
ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO
DAS ASTREINTES, DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00 (TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA, PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo;
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento: 09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste
modo, veriﬁco ser pacíﬁco o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial dos valores integrais, enquanto em curso a
demanda que pretende a revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo qual, abandono meu entendimento para me
ﬁliar ao pensamento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente porque o depósito da quantia integral não
obsta a determinação de retorno de valores remanescentes, eventualmente calculados ao ﬁnal, quando da prolatação da sentença.
Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança necessária - que não deve ser
confundida com veracidade, mas com compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados através de prova documental
pré-constituída no ingresso da ação - para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis que suas alegações demonstram
a plausibilidade do direito alegado, pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das cláusulas pactuadas, bem como
dos encargos contratuais que estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações mensais. Pois bem. A
concessão da medida antecipatória pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, o que veriﬁco
na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato ﬁrmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua
comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signiﬁca que as cláusulas discutidas são automaticamente
abusivas ou ilegais, o que torna cabível a realização dos depósitos dos valores mensais integrais pela parte autora. Dessa maneira já
decidiu o TJ/AL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL DO
VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS, SOB PENA DE OFENSA À ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA (ARTS. 170 A 192 DA CF/88).
INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE,
CASO AS OBRIGAÇÕES ESTEJAM SENDO CUMPRIDAS. 01 - O fato de se estar a discutir as cláusulas contratuais, não signiﬁca que
as mesmas são ou serão abusivas e ilegais, sendo indispensável o depósito em juízo do valor integral das parcelas, isto porque, desta
forma, o juízo estará plenamente garantido e entender diferente é inclusive causar danos incomensuráveis à Ordem Econômica e
Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição Federal). 02 Tenho convicção de que o posicionamento adequado é o da obrigatoriedade de
o consumidor permanecer pagando o valor total das prestações, através de depósito judicial, perante o Juízo de 1º grau, visando manter
o equilíbrio da relação contratual entre as partes. RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR
MAIORIA. (Agravo de Instrumento nº 0800702-23.2016.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível,
TJ/AL, Julgamento: 08/03/2017). A meu sentir, razoável a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato, sem embargo de
posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a questão deverá ser reavaliada e decidida pelo julgador
competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do ﬁnanciado
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sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito vencido, podendo serem feitos os
depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre por conta e risco do eventual consignante. A despeito do pedido de inversão do
ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas relações de consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência do
consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver, neste tocante, presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza da inversão do ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o
momento adequado para que o magistrado decida pela inversão é na fase de saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO
PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (‘ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade
por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus
da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para
as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o
modo como distribuído o ônus da prova inﬂui no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope
judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º,
do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para
apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe
21/09/2011) É por isso que indeﬁro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a
hipossuﬁciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por ﬁm, indeﬁro o pedido de gratuidade da justiça, haja
vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insuﬁciência de recursos do autor para pagar as custas e as
despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 998,00 (novecentos
e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia referente a diferença entre o valor integral do
contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO
AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao
proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao
valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio
jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial
provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)
Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como, acoste a folha de cálculo das custas processuais
correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita. Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa
de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil,
sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Desse modo, condiciono o
cumprimento da presente decisão à emenda da petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas
mensais no valor integral, ﬁcando, no entanto, o impedimento de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito,
condicionado à prova do pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais. Intime-se a
parte autora, para que comprove o pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais, no
prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos para que só assim seja determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA
e SISBACEN. Diante das diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição
de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno
a análise da conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo
Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em
qualquer momento do processo. Por último, determino a CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal
de 15 (quinze) dias, sob pena de que sejam tidos por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 10 de
setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: FABIO RIBEIRO MACHADO LISBOA (OAB 10529/AL) - Processo 0712858-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: FABIO RIBEIRO MACHADO LISBOA - RÉU: Cenconsud Brasil Comercial Ltda (gbarbosa) e
outros - ADVOGADO: FABIO RIBEIRO MACHADO LISBOA e outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifestem - se o (a) (s) partes, acerca da viabilidade ou não na designação de
audiência de conciliação. Outrossim, em entendendo as partes pela não viabilidade de audiência conciliatória, especiﬁquem de logo, as
provas que pretendem produzir em audiência, guardado o prazo de 05 (cinco dias). Maceió, 10 de setembro de 2019. Gerson Vicente da
Silva Ferreira Junior Chefe de Secretaria
ADV: ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO (OAB 74802/RJ), ADV: SÉRGIO ANTÔNIO DE BRITTO (OAB 10707/AL), ADV: VALQUIRIA
DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL) - Processo 0713909-10.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Telefonia - AUTOR:
Giselma Viana Balbino - RÉU: Oi S/A - Autos n° 0713909-10.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Giselma Viana Balbino
Réu: Oi S/A SENTENÇA Cuida-se de ação ordinária de adimplemento contratual cumulada com cobrança de diferença de ações,
dividendos e indenizações ajuizada por Giselma Viana Balbino em face de Oi S/A, visando o pagamento da diferença entre o valor da
ação vigente ao tempo da integralização do capital. Aduz a parte autora ter celebrado contrato de participação ﬁnanceira com
Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebras) e sua controlada, Telecomunicações de Alagoas S/A (Telasa), sob o n° 049680-4, em 23 de
março de 1990, para aquisição de ações da companhia e o direito de instalação de linha telefônica, no valor de NCR$ 38.399,00. Narra
que não foram emitidas ações representativas do capital social, eis que competia a companhia capitalizar em favor da autora, em até
doze meses após a integralização de sua participação ﬁnanceira, o valor correspondente ao plano de pagamento. Aﬁrma ter requerido,
em fevereiro de 2013, documentos e informações acerca da capitalização de ações, os quais não foram fornecidos. Segue aduzindo que
a companhia, valendo-se de interpretações maliciosas da Portaria n° 1.361/76 do Ministério das Comunicações, deixava de emitir as
ações de imediato e, quando o fazia, levava em conta o valor da data da emissão, quando o certo é realizar a emissão observando o
valor a ação vigente ao tempo da integralização. Mediante este artifício, entregava um número de ações menor que devido, lesando os
acionista, e consequentemente a requerente. Desta feita, requer indenização por perdas e danos decorrentes do descumprimento do
dever de subscrever ações complementares, considerando o valor da ação vigente ao tempo da integralização, acrescida da cotação da
Bolsa de Valores quando do trânsito em julgado, correção monetária e juros de mora. Pugna ainda pela condenação ao pagamento das
quantias referentes ao dividendos devidos deste a data da subscrição das ações. Instruiu o feito com os documentos de ﬂs. 45/98.
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Citado, o demandado apresentou contestação às ﬂs. 112/169, suscitando, preliminarmente, a prescrição de todo e qualquer direito
relativo a contatos de participação ﬁnanceira, em observância ao prazo prescricional geral previsto no Código Civil. Argui falta de
interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os contratos
de participação ﬁnanceira eram emitidos pela Telebrás. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o
feito não versa acerca de falha na prestação de serviço telefônico, mas sobre participação societária. Aﬁrma que as ações em emitidas
em consonância com a legislação e regulamentação aplicáveis à época, inclusive portarias expedidas pelo Ministério das Comunicações.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que eventual resíduo acionário deveria ser
apurado com base no valor patrimonial indicado no balancete mensal do mês da integralização, tecendo considerações quanto à
impossibilidade de subscrever as ações faltantes. Réplica às ﬂs. 346/387. Intimadas para informarem se possuíam interesse na realização
de audiência de conciliação e, em caso negativo, indicarem provas que pretendiam produzir, ambas as partes pleitearam o julgamento
antecipado da lide (ﬂs. 391 e 392/395). É o que importa relatar. Decido. Trata-se de ação ordinária por meio da qual a parte autora aﬁrma
que, na década de 1990, celebrou contrato de participação ﬁnanceira, havendo sido empregados critérios desleais e irregularidade
contábeis quando da emissão de ações, em quantidade menor que a devida, existindo um crédito de ações, pelo que pleiteia o pagamento
da diferença entre o valor da ação vigente ao tempo da integralização do capital e aquele deﬁnido em posterior balanço e que lhe seja
conferido o direito à indenização correspondentes ao capital subscrito e ao valor patrimonial das ações, na data da integralização.
Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, é necessário considerar que a
Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça se refere expressamente às ações de exibição de documentos, cujo pleito meritório diverge
dos pedidos manejados na petição inicial. Saliente-se que o pedido de inversão do ônus da prova se refere ao pagamento do valor das
ações e o limite da responsabilidade da parte requerida, não havendo o que se falar em aplicação do entendimento jurisprudencial
supramencionado no presente caso. Com relação a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que se veriﬁca a existência de absorção
de ao menos parte do patrimônio de companhia cindida, há a consequente sucessão dos direitos e obrigações no referido ato, nos
termos do art. 229, §1º, da Lei nº 6.404/1976. Assim, não merece prosperar a aludida preliminar. Em relação à prescrição da pretensão
autoral, impende destacar que, nos termos do art. 287, inciso II, alínea “g”, da Lei nº 6.404/76, a prescrição para o acionista mover ação
contra a companhia ocorre em 3 (três) anos. Todavia, aquele que subscreveu ações de uma sociedade anônima, mas não recebeu a
quantidade devida, não é acionista da companhia em relação às ações não recebidas e, por isso mesmo, ainda não tem qualquer direito
de acionista em relação à companhia por conta das referidas ações. Não se aplica, portanto, o prazo prescricional previsto na Lei das
Sociedades Anônimas, tendo a jurisprudência pátria posicionado-se no sentido de que o direito à complementação de ações subscritas
decorrentes de instrumento contratual ﬁrmado com sociedade anônima é de natureza pessoal e, consequentemente, a respectiva
pretensão prescreve no prazo geral estipulado pelo Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos,
paciﬁcou o entendimento jurisprudencial, conforme a seguir transcrito: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL.
DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE
07.08.2008. APLICAÇÃO. I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de
contrato de participação ﬁnanceira ﬁrmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos
no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil. II. A complementação buscada pelos adquirentes de
linha telefônica mediante contrato de participação ﬁnanceira, deve tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado com base
no balancete do mês da respectiva integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2ª Seção com base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1033241/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 05/11/2008) No caso vertente, observa-se que a adesão à participação acionária ocorreu em
março de 1990, quando vigorava o Código Civil de 1916, que dispunha em seu art. 177 que as ações fundadas em direito pessoal
prescreviam em vinte anos. Ressalte-que, consoante previsto no art. 2.028 do Código Civil atual, aplicam-se os prazos estipulados na
legislação revogada, quando reduzidos pelo Código vigente, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada. Logo, a pretensão autoral encontra-se prescrita desde março de 2010, quando se
observa o decurso do período vintenário, assistindo razão ao demandado aﬁrmar que toda e qualquer pretensão de decorrente da
emissão de ações relativas ao plano de expensão, dada a redação do art. 2.028 do Código Civil de 2002, bem como do art. 205 do
referido diploma, o qual estabelece que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja ﬁxado prazo menor.” Ressalte-se
que os Tribunais Superiores entenderem que o direito aos dividendos, por se tratar de prestação acessória, tem como termo inicial para
a contagem do prazo prescricional, o momento em que é reconhecido o direito à subscrição complementar de ações. Entretanto, resta
prejudicada a análise do direito aos dividendo em virtude da prescrição quanto ao pleito de complementação de ações. Assim sendo,
reconheço a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, ﬁxados em 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa. Todavia, suspensa a execução, face a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. Publiquese. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Maceió,
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 14858A/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 071422727.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Nilson Francisco dos Santos - RÉ: BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem sobre a
possibilidade de conciliação, devendo apresentar a proposta por escrito, e se há outras provas a produzir além das constantes nos
autos, especiﬁcando-as.
ADV: ERISVALDO TENÓRIO CAVALCANTE (OAB 9417/AL) - Processo 0714303-80.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Daniela da Silva Lima - DECISÃO Vistos etc. DANIELA DA SILVA LIMA ajuizou, com
base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C TUTELA
ANTECIPADA PELO RITO ORDINÁRIO, em face de BANCO PANAMERICANO S/A, ambos qualiﬁcados nos autos às ﬂs. 01. Alegou na
exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação ﬁduciária, tendo como objeto veículo CHEVROLET CELTA 1.0 ,
ANO/MODELO 2012/2012, PLACA AVC2638, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações. Ocorre que, segundo alegou, na
contratação do negócio, foi informado que o valor da parcela ﬁcaria em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas ao recebe o carnê
de pagamento observou o valor declinado de R$472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), onerando seu ﬁnanciamento. Aﬁrmou,
ainda, que exigiu a apresentação da sua via de contrato de ﬁnanciamento, com o ﬁm de instruir o presente processo, sendo-lhe até a
presente data sonegado. Diante do exposto, é a razão pela qual ajuizou a presente demanda, pretendendo, em sede de tutela de
urgência, o deferimento do depósito judicial mensal dos valores que considera incontroversos e a expedição de ofício aos principais
órgãos de restrição ao crédito para que cancelem ou suspendam qualquer registro de negativação do nome da parte. Requereu, ainda,
no mérito, a declaração de nulidade dos valores e cláusulas contratuais abusivos e ilegais. Formulou os requerimentos de praxe,
pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requereu a inversão do ônus da prova. É, no que tem de relevante, o
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relatório. FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a Lei
13.105/2015, qual seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa ou
cautelar, seja antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do artigo
300. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado, com
a exposição clara e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras
palavras, a concessão liminar de tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de
modo que não há espaço para discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória;
porém, ausentes estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito,
realizado ou acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já
conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos
que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). É dizer,
é necessária a constatação de uma verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo
autor veriﬁcado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação
de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois,
o juiz estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando fundamentação clara das
razões de seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de
cautela está mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja,
a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional representa para a efetividade
da jurisdição. Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do
direito, bem como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao
advento de um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação de que as cláusulas estão eivadas de
abusividade, não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender automaticamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de
restrição ao crédito. A discussão judicial da dívida somente impede a inscrição do nome do apontado devedor em cadastros de
inadimplentes enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de forma concomitante, três requisitos, quais sejam: “a) demanda
contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência de bom direito com base em jurisprudência
consolidada; c) depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea” contudo, tal conduta não afastará a incidência das
restrições legais decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em juízo, a parte autora não preencheu tais pressupostos,
visto que a documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos meses vencidos. Ora, de acordo com jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR
REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, QUE MANTINHA A POSSE DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR,
GARANTINDO-LHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME INSERIDO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE
DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES, E VINCENDAS, TODAS NOS VALORES
INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DA MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE. PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 55,48% (CINQUENTA E CINCO
VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS
DECORRENTE DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. (Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª Vara Cível da Capital; Data do
julgamento: 04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
DEFERE OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O DIREITO DE DEPOSITAR
EM JUÍZO OS VALORES INCONTROVERSOS, COMO FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS DA MORA, COMINANDO,
EM DESFAVOR DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. ENQUANTO
DISCUTIDA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE EFETIVAR DEPÓSITOS
JUDICIAIS. TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE
INTEGRAL DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE RECORRIDA, DO DISPOSTO NO
ART.330, §§ 2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE, ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO
A NÃO INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O
NÃO PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00
(TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA, PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
(Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento:
09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste modo, veriﬁco ser pacíﬁco o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial
dos valores integrais, enquanto em curso a demanda que pretende a revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo
qual, abandono meu entendimento para me ﬁliar ao pensamento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente
porque o depósito da quantia integral não obsta a determinação de retorno de valores remanescentes, eventualmente calculados ao
ﬁnal, quando da prolatação da sentença. Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança
necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados
através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação - para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis
que suas alegações demonstram a plausibilidade do direito alegado, pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das
cláusulas pactuadas, bem como dos encargos contratuais que estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações
mensais. Pois bem. A concessão da medida antecipatória pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300
do CPC, o que veriﬁco na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato ﬁrmado impede o conhecimento da taxa de juros
cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signiﬁca que as cláusulas discutidas
são automaticamente abusivas ou ilegais, o que torna cabível a realização dos depósitos dos valores mensais integrais pela parte
autora. Dessa maneira já decidiu o TJ/AL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DO
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS, SOB PENA DE OFENSA À ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
(ARTS. 170 A 192 DA CF/88). INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTE, CASO AS OBRIGAÇÕES ESTEJAM SENDO CUMPRIDAS. 01 - O fato de se estar a discutir as
cláusulas contratuais, não signiﬁca que as mesmas são ou serão abusivas e ilegais, sendo indispensável o depósito em juízo do valor
integral das parcelas, isto porque, desta forma, o juízo estará plenamente garantido e entender diferente é inclusive causar danos
incomensuráveis à Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição Federal). 02 Tenho convicção de que o posicionamento
adequado é o da obrigatoriedade de o consumidor permanecer pagando o valor total das prestações, através de depósito judicial,
perante o Juízo de 1º grau, visando manter o equilíbrio da relação contratual entre as partes. RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE
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DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento nº 0800702-23.2016.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de
Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, TJ/AL, Julgamento: 08/03/2017). Ao que pertine a distribuição de eventual Ação de Busca, caberá
a parte, quando a mesma for proposta, alegar a existência desta demanda, através de exceção de incompetência, requerendo a remessa
dos autos ao Juízo prevento. E quanto a suspensão, veriﬁca-se a inexistência da Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em
momento e ação oportunos que não este. A meu sentir, razoável a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato, sem
embargo de posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a questão deverá ser reavaliada e decidida pelo
julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e permanente da posse do
ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito vencido, podendo serem
feitos os depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre por conta e risco do eventual consignante. A despeito do pedido de
inversão do ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas relações de consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência
do consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver, neste tocante, presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza da inversão do ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o
momento adequado para que o magistrado decida pela inversão é na fase de saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO
PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (‘ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade
por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus
da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para
as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o
modo como distribuído o ônus da prova inﬂui no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope
judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º,
do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para
apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe
21/09/2011) É por isso que indeﬁro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a
hipossuﬁciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por ﬁm, indeﬁro o pedido de gratuidade da justiça, haja
vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insuﬁciência de recursos do autor para pagar as custas e as
despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 1.085,15 (um mil
e oitenta e cinco reais e quinze centavos), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia referente a diferença entre o
valor integral do contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor
da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a
impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro
do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que se
dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe
02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como, acoste a folha de cálculo das custas
processuais correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita. Nesse sentido, intime-se a parte autora,
na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo Código de
Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Desse modo,
condiciono o cumprimento da presente decisão à emenda da petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das
parcelas mensais no valor integral, ﬁcando, no entanto, o impedimento de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito, condicionado à prova do pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais.
Intime-se a parte autora, para que comprove o pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores
integrais, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos conclusos para que só assim seja determinada a expedição de ofício ao
SPC/SERASA e SISBACEN. Diante das diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e
formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo
Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação
às partes em qualquer momento do processo. Por último, determino a CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação,
no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de que sejam tidos por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió
, 10 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL) - Processo 0714589-58.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTORA: Jussara Maria Santos Araujo - DECISÃO Vistos etc. JUSSARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO
ajuizou, com base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA, em face de BANCO BV FINANCEIRA S.A. CRED FIN INV., ambos qualiﬁcados nos autos às
ﬂs. 01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação ﬁduciária, tendo como objeto veículo CHEVROLET/
PRISMA 1.4L, ano/modelo 2011\\\<2012, PLACA NMI 1154, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações. Ocorre que, segundo
alegou, adimpliu com as 3 (três) primeiras parcelas, porém não conseguiu adimplir as demais, devido aos elevados e ilegais encargos
contratuais. Diante do exposto, é a razão pela qual ajuizou a presente demanda, pretendendo, em sede de tutela de urgência, o
deferimento do depósito judicial mensal dos valores que considera incontroversos e a expedição de ofício aos principais órgãos de
restrição ao crédito para que cancelem ou suspendam qualquer registro de negativação do nome da parte. Requereu, ainda, no mérito,
a declaração de nulidade dos valores e cláusulas contratuais abusivos e ilegais. Formulou os requerimentos de praxe, pugnando pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requereu a inversão do ônus da prova. É, no que tem de relevante, o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO, POR ORA, SOMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. De acordo com a Lei 13.105/2015, qual
seja, o Novo Código de Processo Civil, é possível a concessão antecipada de tutelas de urgência, seja satisfativa ou cautelar, seja
antecedente ou incidente, sempre que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do artigo 300. Vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. É imprescindível que o pleito provisório esteja devidamente fundamentado, com a exposição clara
e precisa da situação de perigo, bem como dos efeitos práticos/sociais que a parte pretende adiantar. Em outras palavras, a concessão
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liminar de tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito já na petição inicial, de modo que não há
espaço para discricionariedade judicial: presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória; porém, ausentes
estes mesmos pressupostos, o juiz deverá denegá-la. Por probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou
acautelado deve-se entender por plausibilidade de existência desse mesmo direito. Trata-se de pressuposto geral já conhecido como
fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. No sentir de Fredie Didier Jr., “o magistrado precisa avaliar se há elementos que evidenciem
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). É dizer, é necessária a
constatação de uma verossimilhança fática, um considerável grau de plausibilidade em torno dos fatos narrados pelo autor veriﬁcado
independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a veriﬁcação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz
estar suﬁcientemente convencido de que são prováveis as chances de vitória parte, apresentando fundamentação clara das razões de
seu convencimento. Isso porque, à luz do Enunciado 31 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o poder geral de cautela está
mantido no CPC”. O outro pressuposto geral necessário à concessão das tutelas de urgência é o perigo da demora, ou seja, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora na concessão da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição.
Necessário, pois, que o perigo de dano seja concreto, atual e grave, com aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito, bem
como, deve ser um dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, em alguns casos, o perigo pode dizer respeito ao advento de
um ato ilícito. O fato de estar o contrato sendo discutido judicialmente, sob a alegação de que as cláusulas estão eivadas de abusividade,
não tem o condão, por si só, de impedir ou suspender automaticamente a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao
crédito. A discussão judicial da dívida somente impede a inscrição do nome do apontado devedor em cadastros de inadimplentes
enquanto tramitar a ação, quando estiverem presentes, de forma concomitante, três requisitos, quais sejam: “a) demanda contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; c)
depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea” contudo, tal conduta não afastará a incidência das restrições legais
decorrentes da dívida, sendo certo que na situação posta em juízo, a parte autora não preencheu tais pressupostos, visto que a
documentação acostada à exordial não comprova o pagamento dos meses vencidos. Ora, de acordo com jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça de Alagoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO CUJO TEOR REVOGOU
A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, QUE MANTINHA A POSSE DO BEM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, GARANTINDOLHE O DIREITO DE NÃO VER SEU NOME INSERIDO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, MEDIANTE DEPÓSITOS
JUDICIAIS DAS PARCELAS VENCIDAS, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES, E VINCENDAS, TODAS NOS VALORES INTEGRAIS.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DA
MENCIONADA TEORIA NO CASO EM ESPEQUE. PAGAMENTO DE APROXIMADAMENTE 55,48% (CINQUENTA E CINCO VÍRGULA
QUARENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FINANCIADO, SEM CONTAR COM OS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTE
DO ATRASO DAS PARCELAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Relator
(a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 5ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento:
04/10/2017; Data de registro: 04/10/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM
SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OS
AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRIDO, CONFERINDO A ELE O DIREITO DE DEPOSITAR EM JUÍZO OS
VALORES INCONTROVERSOS, COMO FORMA DE MANTER SUSPENSOS OS EFEITOS DA MORA, COMINANDO, EM DESFAVOR
DO BANCO, MULTA DE R$500,00, POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. ENQUANTO DISCUTIDA A
LEGITIMIDADE DO DÉBITO, É POSSÍVEL CONFERIR À PARTE AUTORA O DIREITO DE EFETIVAR DEPÓSITOS JUDICIAIS.
TODAVIA, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, A QUANTIA CONSIGNADA DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE INTEGRAL
DE CADA PRESTAÇÃO AVENÇADA, HAJA VISTA A INOBSERVÂNCIA, PELA PARTE RECORRIDA, DO DISPOSTO NO ART.330, §§
2º e 3º, DO NCPC. DEPÓSITOS QUE, ENQUANTO REALIZADOS, SUSPENDEM A MORA DO AGRAVADO, JUSTIFICANDO A NÃO
INSERÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, A MANUTENÇÃO DELE NA POSSE DO BEM E O NÃO
PROTESTO DO CONTRATO. MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POR DIA, PARA R$300,00
(TREZENTOS REAIS) DIÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA, PORQUANTO EVIDENCIADA A SITUAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
(Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Vara Cível da Capital; Data do julgamento:
09/08/2017; Data de registro: 09/08/2017) Deste modo, veriﬁco ser pacíﬁco o entendimento no sentido de que basta o depósito judicial
dos valores integrais, enquanto em curso a demanda que pretende a revisão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, motivo pelo
qual, abandono meu entendimento para me ﬁliar ao pensamento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Mormente
porque o depósito da quantia integral não obsta a determinação de retorno de valores remanescentes, eventualmente calculados ao
ﬁnal, quando da prolatação da sentença. Assim, veriﬁco que os fatos jurídicos articulados na inicial ostentam, de plano, a verossimilhança
necessária - que não deve ser confundida com veracidade, mas com compatibilidade do arguido pelo autor com os fatos demonstrados
através de prova documental pré-constituída no ingresso da ação - para autorizar a antecipação do provimento judicial pretendido, eis
que suas alegações demonstram a plausibilidade do direito alegado, pois não obstante tenha aﬁrmado não ter conhecimento do teor das
cláusulas pactuadas, bem como dos encargos contratuais que estariam incidindo de forma abusiva, promoveu pagamento das prestações
mensais. Pois bem. A concessão da medida antecipatória pretendida depende da probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300
do CPC, o que veriﬁco na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato ﬁrmado impede o conhecimento da taxa de juros
cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signiﬁca que as cláusulas discutidas
são automaticamente abusivas ou ilegais, o que torna cabível a realização dos depósitos dos valores mensais integrais pela parte
autora. Dessa maneira já decidiu o TJ/AL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. REVISIONAL DE CONTRATO. NECESSIDADE DO
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS, SOB PENA DE OFENSA À ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
(ARTS. 170 A 192 DA CF/88). INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTE, CASO AS OBRIGAÇÕES ESTEJAM SENDO CUMPRIDAS. 01 - O fato de se estar a discutir as
cláusulas contratuais, não signiﬁca que as mesmas são ou serão abusivas e ilegais, sendo indispensável o depósito em juízo do valor
integral das parcelas, isto porque, desta forma, o juízo estará plenamente garantido e entender diferente é inclusive causar danos
incomensuráveis à Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da Constituição Federal). 02 Tenho convicção de que o posicionamento
adequado é o da obrigatoriedade de o consumidor permanecer pagando o valor total das prestações, através de depósito judicial,
perante o Juízo de 1º grau, visando manter o equilíbrio da relação contratual entre as partes. RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE
DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento nº 0800702-23.2016.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de
Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, TJ/AL, Julgamento: 08/03/2017). A meu sentir, razoável a manutenção do autor na posse do veículo
objeto do contrato, sem embargo de posterior propositura de ação de busca e apreensão, momento em que a questão deverá ser
reavaliada e decidida pelo julgador competente, pois a intenção de revisar o contrato, por si só, não autoriza a manutenção deﬁnitiva e
permanente da posse do ﬁnanciado sob o bem alienado. É necessária a purgação da mora, mediante o adimplemento total do débito
vencido, podendo serem feitos os depósitos das parcelas nos valores integrais, sempre por conta e risco do eventual consignante. A
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despeito do pedido de inversão do ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas relações de consumo, dependem da
demonstração da hipossuﬁciência do consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver, neste tocante, presunção absoluta. Tanto
que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza da inversão do ônus da prova é de regra
de procedimento, de modo que o momento adequado para que o magistrado decida pela inversão é na fase de saneamento do processo,
se não, vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE
SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (‘ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da
responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A
distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como
norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto
subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova inﬂui no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo),
não pode a inversão ‘ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse
sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente
na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura
de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/04/2011, DJe 21/09/2011) É por isso que indeﬁro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se
demonstrada a hipossuﬁciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por ﬁm, indeﬁro o pedido de gratuidade da
justiça, haja vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insuﬁciência de recursos do autor para pagar as custas
e as despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em R$ 1.000,00 (um mil
reais), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia referente a diferença entre o valor integral do contrato e o valor
incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito
econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da
causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do negócio jurídico, o
valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) Logo, é
preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como, acoste a folha de cálculo das custas processuais correspondentes,
para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita. Nesse sentido, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado,
a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de
indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Desse modo, condiciono o cumprimento da
presente decisão à emenda da petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o depósito judicial das parcelas mensais no valor
integral, ﬁcando, no entanto, o impedimento de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, condicionado à prova
do pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais. Intime-se a parte autora, para que
comprove o pagamento de todas as prestações vencidas e/ou dos depósitos judiciais com os valores integrais, no prazo de 15 (quinze)
dias, voltando-me os autos conclusos para que só assim seja determinada a expedição de ofício ao SPC/SERASA e SISBACEN. Diante
das diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência
preliminar, o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC,
art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento
do processo. Por último, determino a CITAÇÃO da parte ré para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze)
dias, sob pena de que sejam tidos por verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimações devidas. Maceió , 10 de setembro de 2019.
Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: RONALD ROZENDO LIMA (OAB 9570/AL), ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) - Processo 071667332.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - AUTORA: Eladja Cleide da Rocha Ferro - RÉU: Bradesco Saúde
- ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista
ao autor, para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de
2019. Maria Neilza Acioli Barbosa dos Santos
ADV: PEDRO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS (OAB 16879/AL) - Processo 0716741-79.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Alienação Fiduciária - AUTORA: Geilza dos Santos Silva Melo - Autos n° 0716741-79.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Geilza dos Santos Silva Melo Réu: Banco Bradesco Financiamentos SA DESPACHO No que tange ao pedido de concessão
da gratuidade da justiça, veriﬁco que não foram acostadas provas suﬁcientes para corroborar com a alegação da hipossuﬁciência
econômica da parte autora, haja vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Veriﬁco, também, que a parte autora não
acostou aos autos a folha com o cálculo das custas iniciais, calculadas pela Contadoria Judicial; Nesse sentido, intime-se a parte autora,
na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a guia de recolhimento das custas para
posterior julgamento acerca da justiça gratuita, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da
petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito
Junior Juiz de Direito
ADV: VALTEMEIRE GOMES DA SILVA (OAB 10411/AL) - Processo 0717718-47.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano
Moral - REQUERENTE: JOSÉ DENICIO VEIGA DE LIMA - Teor do ato: SENTENÇA Vistos etc. JOSÉ DENÍCIO VEIGA DE LIMA ajuizou,
com base na legislação que entendeu pertinente, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de SAÚDE EXCELSIOR,
ambos qualiﬁcados às ﬂs. 01 dos autos. As partes acostaram aos presentes autos requerimento (ﬂs. 176/178) no qual formularam pedido
de homologação judicial da transação realizada quanto ao objeto da lide, acostando, para tanto, o competente instrumento particular
de acordo. Pactuaram em síntese que: 1. A AMIL efetuará o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por liberalidade,
a título de danos morais, fato este que será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do protocolo desta petição.
O pagamento do acordo ocorrerá da seguinte maneira: 1.1 Pagamento do principal R$ 8.000,00 (oito mil reais), nome do favorecido:
JOSÉ DENÍCIO VEIGA DE LIMA, CPF: 029.568.214-07, Pagamento por Depósito Judicial. 2. Em relação às custas judiciais conforme
artigo 90, §3º, CPC, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ﬁcam dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes, se houver. 3. Ambos os procuradores declaram quitados os honorários sucumbenciais, nada mais tendo a reclamar
quanto aos mesmos, desincumbindo a outra parte de quaisquer ônus dessa natureza, sendo que eventuais custas supervenientes e/ou
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pendentes nos processos serão suportadas pela parte autora. Dispenso as custas ﬁnais com fulcro no artigo 90, § 3º do Novo Código
de Processo Civil. Ambas as partes renunciaram ao prazo recursal desta sentença homologatória, segundo o artigo 225 do NCPC.
Ademais, intimem-se as partes para que informem o número da conta judicial vinculada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após,
expeça-se o competente alvará liberatório da quantia consignada na Conta Judicial a ser informada pelas partes, com as devidas
atualizações até a data do levantamento, em favor da parte autora, JOSÉ DENICIO VEIGA DE LIMA, no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e
quatrocentos reais), referente a condenação, e em favor da patrona da parte autora, VALTEMEIRE GOMES DA SILVA, inscrita na OAB/
AL sob n° 10.411, o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), referente aos honorários contratuais. Assim é que homologo por
sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, conforme termo de acordo acostado
às ﬂs. 176/178, julgando EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo nº 0717718-47.2014 nos exatos termos
do art. 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Maceió,22 de agosto de 2019. Ivan
Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL) - Processo 0717923-71.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Shirley Costa Santos Santana - Autos nº: 0717923-71.2017.8.02.0001 Ação: Procedimento
Ordinário Autor: Shirley Costa Santos Santana Réu: Banco Volkswagen S/A DECISÃO No que se refere ao pedido de concessão da
gratuidade da justiça, veriﬁco que não foram acostadas provas suﬁcientes para corroborar com a alegação da hipossuﬁciência econômica
da parte autora, haja vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Veriﬁco, também, que a parte autora não acostou aos
autos a folha com o cálculo das custas iniciais, calculadas pela Contadoria Judicial; Ademais, veriﬁco que o valor da causa foi ﬁxado em
R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), porém, é necessário que o valor da causa seja ﬁxado na quantia referente a diferença entre
o valor integral do contrato e o valor incontroverso. Dessa maneira decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor
da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a
impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova deﬁnição do valor do contrato, a ﬁm de obter o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro
do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente ﬁxado e o pretendido. 2. Recurso especial a que
se dá parcial provimento. (REsp 742.163/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009,
DJe 02/02/2010) Logo, é preciso que o autor promova a correção do valor da causa, assim como, acoste a folha de cálculo das custas
processuais correspondentes, para possibilitar o posterior julgamento acerca da justiça gratuita. Nesse sentido, intime-se a parte autora,
na pessoa de seu advogado, a ﬁm de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo Código de
Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme disciplina o parágrafo único do referido artigo 321. Maceió , 10 de
setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ALICE TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA (OAB 15151/AL), ADV: MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA
(OAB 10364/BA) - Processo 0718672-20.2019.8.02.0001 (apensado ao processo 0712102-18.2019.8.02.0001) - Embargos à Execução
- Obrigações - EMBARGANTE: Fabiano Silva Nunes - José Cristovão Soares Nunes - EMBARGADO: Shoping Pátio Maceió S. A. - Ato
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifestem - se o
(a) (s) partes, acerca da viabilidade ou não na designação de audiência de conciliação. Outrossim, em entendendo as partes pela não
viabilidade de audiência conciliatória, especiﬁquem de logo, as provas que pretendem produzir em audiência, guardado o prazo de 05
(cinco dias). Maceió, 10 de setembro de 2019. Gerson Vicente da Silva Ferreira Junior Chefe de Secretaria
ADV: THIAGO MOURA ALVES (OAB 6119/AL) - Processo 0718678-66.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Fornecimento
de Energia Elétrica - AUTOR: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - DESPACHO Intime-se a parte autora para que manifeste
interesse no prosseguimento do feito, pugnando aquilo que entender pertinente, bem como se manifestando acerca das ﬂs. 65, no prazo
de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Maceió(AL), 04 de Fevereiro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: NADJA ALVES WANDERLEY DE MELO (OAB 5624/AL)
- Processo 0719145-45.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Revisão - AUTOR: Pro Massas Comércio de Alimentos Ltda - Me RÉU: Banco J Safra S/A - DESPACHO 1.Intime-se a parte autora, pessoalmente e através de seu advogado, para manifestar interesse
no prosseguimento do feito, oportunidade em que deverá requerer o que entender devido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
extinção, conforme art. 485, III, §1º do Novo Código de Processo Civil. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito
Junior Juiz de Direito
ADV: AFRANIO LAGES NETO (OAB 7897/AL), ADV: PAULO SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO (OAB 6662/AL) - Processo
0719790-41.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - AUTOR: CAMBUCI CONVENTION HOTEL
LTDA. - DESPACHO Na inicial, denota-se que a autora pleiteia pela “condenação da demandada ao pagamento do ressarcimento pelo
lucro cessantes, de acordo com a quantidade de quartos indisponíveis, o período de sua indisponibilidade, a frequência de hospedagem
nos quartos no período informado e o valor médio da diária dos quartos indisponíveis, em valor a ser devidamente liquidado e atualizados
com juros e correção monetária, a ser apresentado em juízo até audiência de Instrução e Julgamento”. Deste modo, considerando que
o réu não apresentou contestação e, embora presentes os efeitos da revelia, não há indução automática à procedência da ação, que
demanda análise da prova constante nos autos e do ordenamento jurídico em vigor, determino a intimação do autor para, no prazo de
15 (quinze) dias, informe e comprove os valores dos danos materiais, conforme mesmo salientou na exordial. Cumpra-se. Maceió, 04 de
setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0719876-41.2015.8.02.0001 Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - AUTORA: Ana Laura Rodrigues Silva - RÉU: Excelsior Med S/A (Amil Assistência Médica
Internacional S.A) - DESPACHO 1. Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da Contestação de ﬂs. 97/105, no prazo de 15
(quinze) dias. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: JOÃO LUIZ VALENTE DIAS (OAB 10898A/AL) - Processo 0719993-37.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA LEMOS - DESPACHO 1.Intime-se a parte autora, pessoalmente e através
de seu advogado, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, oportunidade em que deverá requerer o que entender devido,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, §1º do Novo Código de Processo Civil. Maceió(AL), 09 de
setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL) Processo 0720100-42.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Maria José
Mariano dos Santos - REQUERIDO: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Provimento n.º 13/2009,
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi recebida por força da decisão de ﬂs. 171 -179,
ﬁca intimado o apelado, Banco BMG S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação.
ADV: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO (OAB 11482/AL) - Processo 0720198-22.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Dano Moral - REQUERENTE: Larissa Tavares Manta Cortez - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a folha
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de cálculo de custas, conforme item 3 da Decisão de ﬂs. 126.
ADV: THIAGO SILVA DOS SANTOS (OAB 15188/AL) - Processo 0720569-83.2019.8.02.0001 - Liquidação de Sentença pelo
Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - AUTOR: Nilson José Ferreira - Autos nº: 0720569-83.2019.8.02.0001 Ação: Liquidação
de Sentença Pelo Procedimento Comum Autor: Nilson José Ferreira Réu: Ympactus Comercial S/A - Telexfree DECISÃO Em análise aos
presentes autos, veriﬁca-se encontra-se desacompanhado de procuração do advogado da parte autora , a qual peticionou o termo nos
autos, instrumento indispensável, pois confere legitimidade processual para que o advogado legalmente habilitado represente a parte;
Trata-se, porém, de vício sanável, tendo assim paciﬁcado a Jurisprudência Pátria: Art. 76. Veriﬁcada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por
esta razão, determino a intimação da parte autora, através de seu representante legal, a ﬁm de que proceda o saneamento do vício, qual
seja, a ausência de procuração. Para tanto, determino o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que, não havendo ratiﬁcação, sejam
havidas por inexistentes , nos termos do Artigo 104, § 1º 2° , do Código de Processo Civil de 2015. Diante das provas apresentadas pela
parte autora ﬂs. 149/161, concedo os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 e ss. do CPC/15; Diante das diﬁculdades
impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que
acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades
do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de
designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e
Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo.
Após a juntada da procuração pela parte autora , determino, pois, a CITAÇÃO a parte ré para oferecer contestação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de que se presumam verdadeiros os fatos alegados na inicial, porquanto a ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A citação deverá ser acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC ﬁca vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Maceió , 09 de
setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (OAB 17066A/AL) - Processo 0721629-91.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Ana Karolayne dos Santos - DECISÃO Diante das provas apresentadas
pela parte autora, concedo os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 e ss. do NCPC. A despeito do pedido de inversão
do ônus da prova, tenho que seu deferimento, mesmo nas relações de consumo, dependem da demonstração da hipossuﬁciência do
consumidor, conforme o caso concreto, posto não haver, neste tocante, presunção absoluta. Tanto que o entendimento dominante no
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza da inversão do ônus da prova é de regra de procedimento, de modo que o
momento adequado para que o magistrado decida pela inversão é na fase de saneamento do processo, se não, vejamos: RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO ‘OPE
JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (‘ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14
do CDC), ou por determinação judicial (‘ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto
(art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de
constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando,
conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído
o ônus da prova inﬂui no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão ‘ope judicis’ ocorrer quando do
julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de
Processo Civil. A inversão ‘ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011) É por isso que indeﬁro,
por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossuﬁciência do consumidor, quando
da fase de saneamento do processo. Diante das diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir
a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334
do Novo Código de Processo Civil. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a
conciliação às partes em qualquer momento do processo. Determino, pois, a CITAÇÃO a parte ré para oferecer contestação, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de que se presumam verdadeiros os fatos alegados na inicial, porquanto a ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A citação deverá ser acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC ﬁca vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Maceió , 10 de
setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL) Processo 0723311-52.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Material - AUTOR: Juarez Pereira de Lima Filho - RÉU: Banco
BMG S/A - Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte recorrida/ré para apresentar contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intimese a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do
recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre
elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça.
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL) - Processo 0724272-95.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Juros/
Correção Monetária - RÉU: Banco do Brasil S A - DECISÃO Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARCELA
SAMPAIO CAMPOS em face do BANCO DO BRASIL S/A. Em suma, a parte autora requer a execução do título executivo que originou
a ação civil pública n. 16.798/98, interposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco do Brasil S/A. A
ação tramitou e foi sentenciada pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, que julgou procedente o pedido
de condenar a instituição ﬁnanceira a alcançar os expurgos inﬂacionários decorrentes do Plano Verão sobre os saldos existentes em
cadernetas de poupança, em janeiro de 1989. O executado impugnou a presente demanda com fundamento na: 1) suspensão em
virtude das ações de plano econômico que tramitam no STF; 2) prescrição; 3) ilegitimidade ativa, sob fundamento que a sentença
exequenda contempla apenas os associados do IDEC, não tendo a parte impugnada comprovado tal condição; 4) necessidade da
liquidação da sentença pelo procedimento comum para permitir-se a execução do julgado; 5) existência de equívocos nos cálculos da
parte impugnada referente a juros de mora e remuneratórios e à correção monetária. A parte autora, posteriormente, requereu a aplicação
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de multa, sob o argumento de que o Banco do Brasil S/A não comprovou o pagamento do montante constante no mandado de citação
no prazo legal, bem como alegou que o simples depósito judicial da quantia executada não satisfaz a dívida, razão pela qual pugnou
pela penhora on-line, via Bacenjud. Vieram-me os conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A) Quanto à alegação de incompetência
Inicialmente, entendo que tal tese não merece prosperar, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante ao
presente, no julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198- RS, sob a forma de recurso repetitivo, ﬁrmou a tese de que o beneﬁciário
tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no do Distrito Federal B) Quanto à
necessidade de suspensão do feito e legitimidade ativa A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu repercussão
geral na discussão relacionada com expurgos inﬂacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão e determinou o
sobrestamento do julgamento dos recursos interpostos perante os órgãos do Poder Judiciário, expressamente ressalvou que deveriam
prosseguir as execuções com trânsito em julgado, as transações e os processos de conhecimento em fase de instrução probatória.
Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça promovera a afetação, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (recursos
repetitivos), dos recursos especiais nº. 1361799/SP e 1438263/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, cujas teses recaíam na discussão
acerca da legitimidade ativa de não associado do para promover a liquidação ou execução de sentença coletiva. Em questão de ordem,
deliberou pela desafetação dos Recursos Especiais, determinando o cancelamento dos temas mencionados. Assim, perdeu a eﬁcácia a
referida suspensão ante a desafetação de tal recurso no rito dos recursos repetitivos. O principal fundamento para o cancelamento se
deu em razão do reconhecimento de que STJ já havia julgado a tese da legitimidade passiva dos não associados também sob a forma
dos ritos repetitivos, esclarecendo, portanto, que a tese ﬁrmada no Recurso Especial nº. 1.391.198/RS, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão, há de ser aplicada aos casos concretos. Portanto, a discussão acerca da legitimidade ativa dos não associados ao
IDEC deve ser dirimida à luz da decisão proferida no Recurso Especial acima mencionado, havendo de ser observada por este juízo, nos
termos do art. 927, III do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça considerou que os efeitos subjetivos da sentença
proferida na Ação Civil Pública objeto desta execução, em razão da coisa julgada material e da ausência de discussão, na fase de
cognição, acerca da legitimidade ativa dos não associados à instituição citada, abrangiam todos os poupadores ou seus sucessores,
independentemente da qualidade de associado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para ﬁns do art. 543-C
do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inﬂacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio
no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneﬁciário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença
coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”. (STJ, REsp nº. 1.391.198-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/08/2014). Ressalte-se
que o entendimento do Tribunal de Justiça de Alagoas resta alinhado com o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação coletiva
movida pelo IDEC, tendo sua sentença eﬁcácia erga omnes e que tutela os direitos individuais homogêneos de todos os poupadores
(art. 81, III c/c 97, III, CDC), todas são vítimas do ilícito perpetrado pelas instituições ﬁnanceiras possuem legitimidade ativa para a
liquidação e a execução (art.97, CDC). Além do mais, o CDC não vincula a eﬁcácia da sentença aos associados da associação legitimada
para a ação coletiva, assim, vejamos: “ [...] incontroverso que todo e qualquer titular de conta poupança no banco recorrido no período
tem legitimidade para ingressar com demanda individual, visando à execução do título oriundo da ação coletiva, porquanto o IDEC atuou
na condição de substituto processual e representante de todos os poupadores” [...] (TJAL - Agravo de Instrumento n. 080598811.2018.8.02.0000. Contratos Bancários 2ª Câmara Cível Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo . Julgamento: 14/03/2019)
C) Quanto à alegação de prescrição da execução Não merece prosperar a alegação de prescrição, visto que o prazo prescricional em
relação às ações de cobrança de expurgos inﬂacionários não creditados e de juros remuneratórios é de 20 (vinte) anos, e não atinge os
efeitos da coisa julgada na Ação Civil Pública, eis que a citação naquela demanda (proposta no ano de 1993 e citação em 08/06/1993 ﬂs. 02) interrompeu a contagem do prazo Valendo ressaltar ainda que o prazo prescricional para execução individual em Ação Civil
Pública é de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. Sentença. D) Quanto à incidência dos juros de mora O Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que “no cumprimento de sentença de ação civil pública os juros moratórios devem ﬂuir a partir da
citação válida levada a efeito na fase de liquidação/execução individual da sentença, mesmo marco constitutivo da mora caso a ação de
conhecimento fosse ajuizada individualmente pelo próprio particular”. Todavia, a exegese, no caso especíﬁco, não pode se sobrepor à
coisa julgada material (art. 103, CDC c/c art. 468, CPC), garantia constitucional (art. 5º,XXXVI, CF) que estabiliza os efeitos da decisão
judicial transitada em julgado, não estando o juízo de execução autorizado a reinterpretar a lei, em detrimento do que constou no título
executivo. Firme em tal premissa veriﬁca-se que, no caso concreto, o título judicial coletivo ﬁxou claramente, ao menos segundo nosso
entendimento, a inclusão de juros moratórios desde a data da citação na ação coletiva, como vemos na sentença que instrui a inicial,
que transcreve decisão de orientação aos futuros exequentes individuais, com a seguinte passagem a merecer destaque: “cada
habilitante deverá ... apresentar demonstrativo de débito ... mais juros mora desde a citação, no percentual de 0,5% até a entrada em
vigor do NCC e após de 1%”. A decisão foi proferida depois da entrada em vigor do NCC, de modo que, se ela cogita de incidência de
juros na forma do CC anterior (“no percentual de 0,5% até a entrada em vigor do NCC”), então somente pode estar se referindo à citação
na ação civil pública, pois, como é óbvio, não houve nem haverá qualquer citação, em execução individual, na vigência do CC revogado.
Conclui-se, facilmente, que o título executivo judicial estabeleceu a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação coletiva. E)
Do juros remuneratórios Ao contrário dos juros moratórios, que expressamente estavam previstos no título judicial proferido nos autos da
ACP, os remuneratórios não foram previstos no título judicial, não podendo ser aplicado sem prévio reconhecimento na sentença
exequenda. Diferentemente da correção monetária, que não consubstancia acréscimo material do débito principal, mas mera
recomposição do valor real em face da corroção monetária, sendo aplicável independentemente de previsão na sentença, os juros
remuneratórios constutuem acréscimo de capital, sendo aplicável somente com previsão legal. Conforme Resp 1392245/DF, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 2 Seção, o qual enfrentou o tema de juros remuneratórios em execução de sentença de expurgo inﬂacionário,
matéria similar à aqui apreciada, transcrevo excerto do acórdão: ...”descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação, se inexistir condenação expressa...” Assim, sobre a conta apresentada não deve incidir juros remuneratórios, mas somente
moratórios, sob pena de afronta à coisa julgada. F) Do excesso da execução No tocante ao excesso de execução, portanto, a tese
apresentada pelo banco requerido só merece prosperar para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, conforme assentado pelo
REsp nº 1372688/SP: “Na execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública que reconhece o direito de poupadores aos
expurgos inﬂacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Diário Oﬁcial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau

Maceió, Ano XI - Edição 2423

27

liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.
G) Quanto à necessidade de liquidação É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, visto que não existe, no presente caso,
prova a ser realizada senão a juntada do extrato que comprove que o exequente mantinha, à época do plano econômico em comento,
depósitos em caderneta de poupança de responsabilidade do banco. Tal comprovação foi efetuada (ﬂs. 22), tornando prescindível
qualquer outra providência. Superada a questão, até porque, destaca-se o artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil que, estabelece:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
No caso, a apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, mediante a confrontação dos demonstrativos de
débito apresentados pelas partes às ﬂs. 19/24, os quais revelam que partem do mesmo valor da diferença a ser creditada, ainda com a
correção, divergindo quanto à aplicação dos juros remuneratórios e de mora. Por ﬁm, veriﬁca-se que o requerido depositou a garantia do
Juízo já com a referida multa incidindo sobre o valor pleiteado. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento da
sentença apresentada por BANCO DO BRASIL S/A, na presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA que lhe promove MARCELA SAMPAIO CAMPOS para, tão somente, determinar a exclusão, da conta apresentada pela
parte autora, a incidência de juros remuneratórios. Assim, determino o prosseguimento da presente execução, com a apresentação de
novos cálculos pela exequente com as determinações aqui pontuadas. Mantenho o depósito incólume, por ora, sem deliberar, neste
momento, a respeito do mesmo, inclusive quanto à devolução do excedente, deixando para fazê-lo após a apresentação de nova
planilha pelo exequente, momento em que deverá ser o executado intimado se manifestar, no prazo de 15 dias, vindo-me, então, os
autos novamente conclusos. Providências necessárias. Evolua-se a Classe Processual para “Cumprimento de Sentença”. Maceió, 06 de
setembro de 2019. Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0724445-46.2019.8.02.0001 - Retiﬁcação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Valdomiro Herminio Torres - Autos nº: 072444546.2019.8.02.0001 Ação: Retiﬁcação Ou Suprimento Ou Restauração de Registro Civil Requerente: Valdomiro Herminio Torres Tipo
Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível
\>\> DECISÃO Deﬁro a exordial; Deﬁro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, § 3º do Código
de Processo Civil, mormente por estar assistida juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas; Após, abro vistas ao
Ministério Público Estadual. Maceió , 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0724637-47.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários RÉU: Agiplan Promotora de Vendas - IV - CONCLUSÃO Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, a ﬁm de
revisar o contrato indicado na inicial, no sentido de: a) Estabelecer o percentual de juros remuneratórios no valor de 1,59 % ao mês e
14,15 % ao ano; b) Autorizar a repetição do indébito na forma simples e a compensação de valores, acaso existam, com o propósito de
pagar o contrato; c) Em sede de antecipação de tutela, vedar a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito
e mantê-la na posse do bem objeto do ﬁnanciamento nos termos supra; Condeno o réuao pagamento das custas processuais, caso
devidas, bem como da verba honorária, que ﬁxo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no §2º do art. 85 do Novo
Código do Processo Civil. Publique-se, registre-se e intime-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de
Direito
ADV: WILLIAM MESSIAS SANTOS TRAJANO (OAB 16888/AL) - Processo 0724690-57.2019.8.02.0001 - Despejo por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - AUTOR: RONALDO BRAGA TRAJANO - DESPACHO Diante das
diﬁculdades impostas à observância das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar,
o que acaba inviabilizando a sua realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conﬂito, atento, ainda, ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência de designar a realização de Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil. (NCPC,
art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento
do processo. Determino, pois, a CITAÇÃO a parte ré para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que se
presumam verdadeiros os fatos alegados na inicial, porquanto a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial. A citação deverá ser acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4º e 6º do CPC ﬁca vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Ivan
Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: THAIS ARZA MONTEIRO (OAB 267967/SP) - Processo 0724703-56.2019.8.02.0001 - Petição - Obrigações - REQUERENTE:
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. - Autos n° 0724703-56.2019.8.02.0001 Ação: Petição Requerente: Equatorial Alagoas
Distribuidora de Energia S.A. Requerido: Humaitá Corretora de Seguros Ltda DESPACHO Diante das diﬁculdades impostas à observância
das formalidades necessárias para se permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar, o que acaba inviabilizando a sua
realização, bem como das especiﬁcidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conﬂito, atento, ainda,
ao princípio da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de designar a realização de
Audiência de Conciliação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil de 2105. (CPC/15, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da
ENFAM), especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo. Determino, pois,
a CITAÇÃO a parte ré para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de que se presumam verdadeiros os fatos
alegados na inicial, porquanto a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial. A citação deverá ser acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial
e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC ﬁca vedado
o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de
Direito
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0724741-68.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO, requerida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de EDNA ROCHA DOS SANTOS
MARTINS, ambos devidamente qualiﬁcados à pág 01 dos presentes autos. Pretende o requerente seja apreendido o veículo descrito na
exordial, em virtude de inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículo com reserva de domínio, ﬁrmado entre
as partes, bem como da transferência do bem a terceiros, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69. Alega o requerente que o requerido não
deu cumprimento à obrigação ﬁrmada entre as partes, estando inadimplente e em mora desde a parcela nº 19, vencida em 17/04/2019,
totalizando, até o momento do ingresso desta demanda, no valor de R$ 22.566,04 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais
e quatro centavos). Informa que notiﬁcou a devedora a respeito da dívida, sem obter resultado, razão pela qual requer a concessão,
liminarmente, da busca e apreensão, na forma do art. 3º e seus parágrafos, do Decreto-Lei 911/69, com nova redação dada pela Lei
n. 13.043/14. É o relatório. Fundamento e decido. Na presente ação a concessão da medida liminar se impõe posto que presentes os
requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/1969, com nova redação dada pela Lei n. 13.043/14, quais sejam, a comprovação da mora ou o
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inadimplemento do devedor, dispondo desta forma o artigo 3º: Art. 3o O proprietário ﬁduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão
do bem alienado ﬁduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada
pela Lei nº 13.043, de 2014) Não é outro o entendimento esposado pelo C. STJ, ao editar a Súmula nº 72: A comprovação da mora é
imprescindível a busca e apreensão do bem alienado ﬁduciariamente. A mora, que decorre do simples vencimento, comprova-se por
simples notiﬁcação extrajudicial: Art. 2º. (omissis) ... § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) Reconheço, desta forma, o pressuposto da plausibilidade do direito
invocado na exordial, sobretudo porque, segundo uma análise perfunctória dos documentos acostados, veriﬁca-se a existência de débito,
que, por si só, implica na rescisão da avença pactuada entre as partes, ante o inadimplemento pela requerida de suas obrigações, nos
termos do contrato acostado à peça exordial. Existente, também, o periculum in mora, em face de que, tratando-se de bem móvel o
veículo descrito na inicial, patente a possibilidade de sua depreciação e consequente perda de valor, agravando-se mais o prejuízo
do requerente, sobrelevando-se, deste modo, a necessidade da liminar postulada. Presentes, pois, os requisitos necessários para a
concessão da liminar pleiteada, em face dos argumentos acima deduzidos, DEFIRO A LIMINAR requerida, para determinar a expedição
de mandado de busca e apreensão do bem: 01 VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FIESTA ROCAM FLEX, COR PRATA, CHASSI Nº
9BFZF55P7D8481029, ANO/MODELO 2013, PLACA ORI0802, devendo o referido mandado ser cumprido no endereço noticiado na
exordial, ou onde se encontrar o bem indicado. E o faço com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 1º de outubro de 1969,
com nova redação dada pela Lei n. 13.043/14. Nomeio como depositária ﬁel a Sra. Keyla Fernanda Gonçalves, inscrita no CPF sob o n°
075.724.859-44, residente na Av. Duque de Caxias, 882 - 12º, Torre 02, Centro - Maringa/PR, CEP: 87020025, que poderá ser contatada
através do fone (44) 21039291, para dar suporte ao Sr. Oﬁcial de justiça quando solicitado. Cumprida a medida liminar deferida, cite-se o
requerido EDNA ROCHA DOS SANTOS MARTINS, para contestar a presente ação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art.
56, § 3.º da Lei 10.931/04, ou purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário consolidar-se-ão a propriedade e posse plena
e exclusiva do bem no patrimônio do autor nos termos da legislação mencionada. Publique-se. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de
2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: RODRIGO DE LIMA COSTA (OAB 10167/AL) - Processo 0725944-07.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro AUTOR: Edmilson Teixeira da Silva - DESPACHO Chamo o feito à ordem; Dispenso as custas ﬁnais, diante do sucinto curso da ação,
tendo em vista que não houve pagamento das custas iniciais; Por ﬁm, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Maceió(AL), 09
de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL), ADV: ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), ADV:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP) - Processo 0726914-70.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Loamir de Jesus Santos - RÉU: Banco Panamericano S/A - DESPACHO 1. A ﬁm de adequar
o procedimento, em razão da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, que nos termos do seu art. 14, será aplicável
imediatamente aos processos em curso, determino a intimação das partes para que manifestem interesse na realização de composição
amigável da lide, formulando a mesma por escrito nos autos, ou especiﬁquem as provas que pretendem produzir em eventual instrução
processual, bem como a ﬁnalidade das mesmas; 2. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Maceió(AL), 09 de setembro de
2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL) - Processo 0727526-08.2016.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Compra e Venda - EXEQUENTE: Cerutti Engenharia Ltda - DESPACHO Atento ao Princípio Constitucional do Devido
Processo Legal, determino seja a parte exeqüente intimada para se manifestar sobre a oposição de Exceção de Pré-Executividade no
prazo de 15 (quinze) dias; Após, voltem-me os autos conclusos para decisão. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos
Brito Junior Juiz de Direito
ADV: DAVID DA SILVA (OAB 36072/SC), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 072836334.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: RUBEM GOMES DO NASICMENTO RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - IV - CONCLUSÃO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, a ﬁm de revisar o contrato indicado na inicial, no sentido de: a) Manter os juros remuneratórios conforme
pactuado; b) Julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros; c) Manter a incidência da comissão
de permanência afastando os juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2%; d) Autorizar a repetição do indébito na
forma simples e a compensação de valores, acaso existam, com o propósito de pagar o contrato; e) Reconhecer a legalidade da forma
de cobrança do IOF por meio de ﬁnanciamento acessório ao mútuo principal, o qual se sujeitará ao mesmos encargos contratuais; f)
Afastar a cobrança da tarifa de Avaliação do bem e do Registro de Contrato; g) Manter a cobrança da Tarifa de Cadastro e do Seguro
Prestamista; h) Tornar sem efeito a antecipação de tutela de ﬂs. 67/72. Tendo em vista, por ﬁm, a sucumbência recíproca, considerandose o igual decaimento das partes, arcará a parte autora com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e a ré com 50%
(cinquenta por cento). De acordo com a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.
Publique-se, registre-se e intime-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior Juiz de Direito
ADV: CARLA WALESKA GOMES DE ARAÚJO (OAB 7534/AL), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 13323/AL) - Processo
0728376-28.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - AUTORA: Rita Maria Barros de Araujo - Cézar de Araújo
Braga - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre o requerimento de ﬂs. 58/60, no prazo de 15
(quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Irene Beatriz Pessoa Franco Escrivã
ADV: MARIA NATÁLIA SOUZA RODRIGUES (OAB 16702/AL), ADV: RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA (OAB 14745/AL), ADV: GIOVANA
DULTRA MIRANDA (OAB 86854/PR) - Processo 0728788-22.2018.8.02.0001 (apensado ao processo 0709022-90.2012.8.02.0001) Procedimento Ordinário - Inadimplemento - AUTOR: André Augusto Gonçalves - RÉ: Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S/A ILPISA - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se
a parte autora para pagar as custas referentes ao processamento da Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar
o pagamento das custas no Juízo Deprecante, conforme art. 37 da Resolução nº 19/2007.
ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV: LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL), ADV:
TAÍS SILVA DE FREITAS (OAB 41540/PE), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: ALFREDO LUÍS DE
BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL) - Processo 0729685-50.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR
- AUTORA: Abgail Pereira da Silva Barros - RÉU: Banco BMG S/A - Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte
recorrida/ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação
Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º
do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as
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providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP) - Processo 0731092-96.2015.8.02.0001 - Procedimento
Sumário - Responsabilidade Civil - AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A - Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO EM
EXAME, condenando a parte demandada a ressarcir a parte autora, em face o pagamento por esta suportado dos serviços decorrentes
do dano material do estabelecimento comercial segurado, no importe de R$ 3.925,00 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais), quantia
a ser atualizada monetariamente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tomando-se por
termo inicial a data do efetivo pagamento dos serviços, no caso a data constante no comprovante de ﬂs. 64 (10/10/2014). Custas
processuais e honorários advocatícios, estes ﬁxados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado monetariamente,
a serem suportados pela parte demandada. Outrossim, por se encontrar a parte demandada amparada sob os benefícios da justiça
gratuita, ﬁcará a obrigação decorrente do ônus de sucumbência suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, observando-se o disposto no
artigo 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Luciana Josué Raposo Lima Dias Juíza de Direito
ADV: ROBERTA DE SÁ BOMFIM LIMA (OAB 8695/AL), ADV: ERISVALDO TENÓRIO CAVALCANTE (OAB 9417/AL) - Processo
0731208-34.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: Marcelo de Lima Silva - RÉU: Liderprev - Associacao dos
Proprietarios de Veiculos do Nordeste - Ato Ordinatório: Interposto recurso de apelação pela parte Ré , intime-se a parte recorrida para
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte
recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010,
§2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se
o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Maceió, 10 de setembro de 2019. Irene Beatriz Pessoa Franco Escrivã
ADV: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA (OAB 12630/AL), ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL) Processo 0732215-27.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Carla Danielle Santos
de Albuquerque - RÉU: Zampieri Imóveis Ltda e outro - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Provimento n.º 13/2009,
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo
de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou
modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 20473/PB) - Processo
0732500-88.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - AUTOR: Jarbas Marinho Viana - RÉU: Banco BMG S/A - Interposto
recurso de apelação pela parte autora/ré, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte
contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso
principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no
prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça.
ADV: LINALDO FREITAS DE LIMA (OAB 5541/AL), ADV: CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB 14689/AL), ADV: LUCAS
GONZAGA DE OLIVEIRA (OAB 12923/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: ANDRE VICTOR VANDERLEI DE
OLIVEIRA (OAB 7311/AL) - Processo 0732789-50.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - AUTOR: Adeildo Alves
Vieira - RÉU: Antônio Maia Gomes Jatobá - Unimed Maceió - Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem sobre a
possibilidade de conciliação, peticionando nos autos sua respectiva proposta ou se há outras provas a produzir além das constantes nos
autos, especiﬁcando-as.
ADV: MARIA AMELIA SARAIVA (OAB 41233/SP) - Processo 0733242-45.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Transporte de
Coisas - AUTOR: Sompo Seguros S/A - Autos n° 0733242-45.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Sompo Seguros S/A
Réu: Anhanguera Carnes e Frios Ltda e outro SENTENÇA Cuida-se de ação de ressarcimento de danos por sub-rogação ajuizada por
Sompo Seguros S/A, por advogado devidamente constituído, em face de Anhanguera Carnes e Frios Eireli e José Orlando Rodrigues
Tavares. Aduz o autor ter celebrado contrato seguro com a empresa José Herculano da Cruz e Filhos S/A, cujo objeto segurado consistia
nas mercadorias de propriedade de terceiros, transportadas pelas empresa contratante, com cobertura de danos materiais decorrentes
de derrame e vazamento da carga durante o transporte. Narra que a empresa segurada foi contratada para efetuar o transporte rodoviário
de aproximadamente 50.210 litros do produto denominado Monoetileno Glicol GF, avaliado em R$ 247.442,42 (duzentos e quarenta e
sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de Camaçari/BA a Mauá/SP. Segue aduzindo que, em 27 de
janeiro de 2018, no KM 692 da BR-116, Município de Jequié/BA, o veículo de propriedade do primeiro demandado, conduzido pelo
segundo promovido, invadiu a pista contrária, abalroando o veículo transportador da mercadoria segurada, causando o tombamento
deste e derramamento de aproximadamente 32.210 litros do produto, resultando em prejuízo no valor de R$ 172.792,02 (cento e setenta
e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e dois centavo). Alega ter suportado os encargos decorrente do transporte do produto
remanescente ao destinatário, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com trabalhos de regulação de sinistro, equivalente a R$
5.985,40 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como despesas com a contratação de empresa para
veriﬁcar a extensão de nos causados ao solo e vegetação, no valor de R$ 14.180,00 (quatorze mil e cento e oitenta reais). Requereu a
condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 192.757,41 (cento e noventa e dois mil,
setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Acostou os documentos de ﬂs. 18/128. Embora devidamente citados (ﬂs.
134/135), os demandados não apresentaram contestação (ﬂ. 136). É o que importa relatar. Decido. Inicialmente, considerando que os
demandados, apesar de devidamente citados por carta com aviso de recebimento, não apresentaram contestação, motivo pelo qual,
com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto a revelia destes. Consequentemente, nos termos do art. 355, inciso II,
do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito do feito, destacando-se, inclusive, a desnecessidade de
produção de outras provas além daquelas que instruem o feito. Cuida-se, na espécie, de ação de indenização por danos materiais por
meio da qual a parte autora objetiva ressarcimento de prejuízos advindos de acidente automobilístico atribuindo a responsabilidade pelo
evento danoso à empresa demandada. Ao que se depreende dos autos, observa-se que o motorista do veículo pertencente à empresa
demandada, invadiu a faixa em sentido contrário, abalroando o veículo que continha produtos segurados pelo autor. O Código Civil
estabelece algumas situações em que há a responsabilidade objetiva, a qual independe da apuração de dolo ou culpa do agente
causador do dano, e, de acordo com o previsto no art. 932, inciso III, do referido diploma legal, é responsável o “empregador ou
comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. Depreende-se do
comprovante de inscrição e de pessoa jurídica (ﬂs. 26/27), que constitui atividade econômica secundária da empresa requerida o
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal, sendo possível
inferir que, no momento da colisão, o segundo promovido atuava segundo os interesses econômicos da empresa. atraindo a
responsabilidade objetiva desta, incumbindo à vítima do evento danoso, portanto, tão somente comprovar o nexo de causalidade e a
autoria, surgindo destes requisitos o dever de indenizar. Por outro lado, em relação ao demandado José Orlando Rodrigues Tavares, na
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qualidade de condutor do veículo, a existência do dever de indenizar depende da existência de dolo ou culpa, conforme se depreende do
art. 186 do Código Civil, o qual possui a seguinte redação: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Na hipótese dos autos, observa-se que o
condutor do veículo de propriedade da empresa requerida foi o causador do acidente automobilístico, por não se guardar cautela durante
ao dirigir, ao negligentemente invadir a faixa de sentido contrário, demonstrando sua culpa na ocorrência do evento danoso, pelo que
este possui o responsabilidade, em solidariedade com a primeira demandada, quanto aos danos causados pelo acidente em comento.
Ressalte-se que o boletim de acidente de trânsito acostado às ﬂs. 49/67 corrobora as alegações contidas na exordial, indicando que o
veículo que comportava a carga segurada pelo autor transitava normalmente na via quando do acidente. Destaque-se, que, em
decorrência da revelia dos demandados, presumem-se verdadeiros os fatos aduzidos na inicial, e que, pela falta do oportuno exercício
do contraditório, estes não se desincumbiram do ônus de comprovar fatos modiﬁcativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Na
qualidade de seguradora dos produtos transportados pelo veículo vítima do acidente automobilístico, ao efetuar o pagamento do prêmio
do seguro correspondente ao produto perdido na colisão, bem como suportar as despesas vinculadas à entrega do remanescente,
apuração do sinistro e limpeza do local, sub-roga-se nos direitos do segurado. Consoante redação do art. 346, inciso III, do Código Civil,
a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor do do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no
todo ou em parte, transferindo ao novo credor todos os direitos, ação, privilégios e garantias do primitivo, em relação à divida (art. 349,
CC). Além disso, dispõem os art. 786 e 934 do mencionado diploma legal que: Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se,
nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Art. 934. Aquele que ressarcir
o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu,
absoluta ou relativamente incapaz. É indubitável, portanto, o direito da seguradora autora obter o ressarcimento dos prejuízos originados
com o acidente em comento, sendo responsáveis solidários ambos os demandados, dada a responsabilidade objetiva do primeiro
requerido, bem como por ter sido demonstrada a culpa do segundo promovido. Analisando as perdas decorrentes do evento danoso, o
autor comprovou à ﬂ. 125 o pagamento do prêmio do seguro, no valor de 172.792,02 (cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e
dois reais e dois centavo), repousando às ﬂs. 75, 101 e 105 comprovante de pagamentos relativos ao transporte do produto restante, aos
trabalhos de regulação de sinistro, e com a limpeza do solo, equivalentes a, respectivamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 5.985,40
(cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)e R$ 14.180,00 (quatorze mil e cento e oitenta reais). Somados, o
dano causado ao autor equivale a R$ 192.757,41 (cento e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um
centavos), fazendo jus, portanto, ao ressarcimento das referidas despesas. Diante do exposto, julgo procedente o pleito autoral,
extinguindo o feito com resolução do mérito, a ﬁm de condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 192.757,41 (cento e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros
de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo,
consoante Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado quando então passará a incidir unicamente a taxa
Selic, dada a sua natureza híbrida. Custas e honorários sucumbenciais pelos demandados, ﬁxados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.
Maceió,
ADV: ANDRÉ ALVES PINTO DE FARIAS COSTA (OAB 8606/AL), ADV: RODRIGO SARMENTO TIGRE (OAB 9345/AL), ADV:
JOÃO LUIZ DA SILVA NETO (OAB 14649/AL), ADV: HERBERT CAULERI DE MELO SILVA (OAB 14562/AL) - Processo 073600672.2016.8.02.0001 (apensado ao processo 0722895-55.2015.8.02.0001) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - AUTORA:
Rosália de Resende Rodrigues - RÉU: Aldo Luiz Silva Júnior - DECISÃO Considerando a existência da ação cautelar tombada sob o nº.
0722895-55.2015.8.02.0001, cujo objeto guarda relação com os presentes autos, bem como o fato das partes terem indicado, naqueles
autos, a possibilidade de transigirem, deﬁro o pedido de pp. 86/89, e, assim, SUSPENDO O PROCESSO, nos moldes da alínea “a”, do
inciso V, do art. 313, do CPC. Intimem-se.
‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Afranio Lages Neto (OAB 7897/AL)
Alberto Nono de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB 6126/AL)
Alexandre Medeiros Sampaio (OAB 4327/AL)
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Alice Teixeira Albuquerque Machado de Arruda (OAB 15151/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Flávia de Melo Barbosa (OAB 10195/AL)
Ana Tereza Palhares Basílio (OAB 74802/RJ)
ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 20473/PB)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
André Alves Pinto de Farias Costa (OAB 8606/AL)
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES (OAB 134498/RJ)
André Luiz Telles Uchôa (OAB 4386/AL)
Andre Victor vanderlei de Oliveira (OAB 7311/AL)
Andressa de Gois Araújo Tavares (OAB 10638/AL)
Anna Carolina Gaia Duarte (OAB 6575/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529A/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antonio Japson de Lima Cavalcante
ANTONIO LUIZ CALMON TEIXEIRA (OAB 14589/BA)
ANTONIO RODRIGO SANT’ANA (OAB 234190/SP)
Ariane Costa Augusto (OAB 296044/SP)
Beatriz Borges de A. Freitas (OAB 34708/GO)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Caio Leite Ribeiro (OAB 5664/AL)
Camila Mendes Vianna Cardoso (OAB 67677/RJ)
Carla Coelho (OAB 188905/SP)
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Carla Waleska Gomes de Araújo (OAB 7534/AL)
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA (OAB 49970/MG)
Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB 14913A/AL)
Carlos Gustavo Rodrigues de Matos (OAB 17380/PE)
Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB 14689/AL)
CELINA RODRIGUES DE LIMA LEITE (OAB 21684/PE)
Celso Marcon (OAB 8210A/AL)
Celson Marcon (OAB 10990/ES)
Consuelo Maria dos Santos (OAB 13318/PE)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
DALTON DALLAZEM (OAB 20604/PR)
DANIEL DE ANDRADE NETO (OAB 220265/SP)
Danielle de Araújo Vanderlei (OAB 8622/AL)
Dante Mariano Gregnanin Sobrinho (OAB 31618/SP)
DAVID DA SILVA (OAB 11928A/AL)
DAVID DA SILVA (OAB 36072/SC)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
DIEGO BORBA MENDES (OAB 237064/SP)
Diego Marcus Costa Mousinho (OAB 11482/AL)
Diogo Santos Albuquerque (OAB 4702/AL)
Douglas Soares Araújo (OAB 10391/AL)
Dra. Aline Nápolis Rodrigues Biaji (OAB 46905/PR)
Eduardo Alberto Kersevani Tomas (OAB 140731/SP)
Eliseu Soares da Silva (OAB 7603/AL)
Elísia Helena de Melo Martini (OAB 1853/RN)
Elsa Soriano Valença de Oliveira (OAB 5097/AL)
Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Erisvaldo Tenório Cavalcante (OAB 9417/AL)
Fabiano de Amorim Jatobá (OAB 5675/AL)
FABIO RIBEIRO MACHADO LISBOA (OAB 10529/AL)
Fábio Roberto de Almeida Tavares (OAB 147386/SP)
Felipe Gomes de Barros Costa (OAB 12461/AL)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
Fernando de Barros Correia (OAB 11492/PE)
Fernando Denis Martins (OAB 182424/SP)
Fernando Igor Abreu Costa (OAB 9958/AL)
Flávia Cavalcante de Souza Leão (OAB 8874/AL)
Flaviano Bellinati Garcia Perez (OAB 18821A/SC)
Flávio de Albuquerque Moura (OAB 4343/AL)
Gabriel de Orleans e Bragança (OAB 282419A/SP)
GEORGE LIPPERT NETO (OAB 31135/RS)
GILBERTO ANTONIO MEDEIROS (OAB 130571/SP)
Giovana Dultra Miranda (OAB 86854/PR)
Guilherme Sertório Canto (OAB 25000/PE)
Gustavo Lorenzi de Castro (OAB 129134/SP)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Helenice Oliveira de Morais (OAB 7323/AL)
Helenildo Barbosa de Lima (OAB 10786/AL)
Henrique Carvalho de Araújo (OAB 6639/AL)
Henrique José Parada Simão (OAB 221386/SP)
Herbert Cauleri de Melo Silva (OAB 14562/AL)
Hugo Rafael Macias Gazzaneo (OAB 10729/AL)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
Isael Bernardo de Oliveira (OAB 6814/CE)
Ivan Luiz da Silva (OAB 6191/AL)
IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ T. PAULINO (OAB 82961/MG)
Jader Evany Silva Pereira (OAB 16548/AL)
JAMILLA DE PAULA DOS SANTOS (OAB 10238/AL)
JERRY CAROLLA (OAB 126049/SP)
João Humbero de Farias Martorelli (OAB 7489/PE)
João Luiz da Silva Neto (OAB 14649/AL)
JOÃO LUIZ VALENTE DIAS (OAB 10898A/AL)
Joice Cardoso da Silva (OAB 7636/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
José Carlos Skrzyszowski Junioe (OAB 11479A/AL)
José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB 45445/PR)
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
José Elias Uchôa Filho (OAB 326/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Petrucio Chagas da Silva (OAB 2121/AL)
JOSÉ RUY DE MIRANDA FILHO (OAB 158499/SP)
José Tenório Gameleira (OAB 7921/AL)
JOSEFA JANES DA SILVA (OAB 10690/AL)
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Josias Gomes dos Santos Neto (OAB 5980/PB)
Juliana Maria Pita de Almeida Veras Reis (OAB 8496/AL)
Juliana Marques Modesto (OAB 7794/AL)
Júlio Christian Laure (OAB 155277/SP)
Karim Rodrigues Jardim (OAB 30420/BA)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
Klaus Giacobbo Riffel (OAB 75938/RS)
LANA CARLA DE OLIVEIRA FELIX CARVALHO (OAB 23773/BA)
LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP)
Leonardo Mafra Costa (OAB 5690/AL)
LEONARDO PITOMBEIRA PINTO (OAB 16397/CE)
Linaldo Freitas de Lima (OAB 5541/AL)
Lucas de Holanda Cavalcanti Carvalho (OAB 33670/PE)
Lucas Gonzaga de Oliveira (OAB 12923/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luis Renato Ferreira da Silva (OAB 24321/RS)
Luiz Alberto Teixeira (OAB 138374/SP)
Luiz Francisco de Paula Batista (OAB 143728/RJ)
Luiz Guilherme de Melo Lopes (OAB 6386/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Marcelo Madeiro de Souza (OAB 7334/AL)
Marcelo Pereira Lobo (OAB 12325/SC)
MARCIA MALLMANN LIPPERT (OAB 35570/RS)
MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA (OAB 92369/SP)
Marco Vinicius Pires Bastos (OAB 9366/AL)
Maria Amelia Saraiva (OAB 41233/SP)
Maria Carolina Suruagy Motta Cavalcanti (OAB 7259/AL)
Maria Cristina Lanza Lemos Deda (OAB 10364/BA)
Maria Natália Souza Rodrigues (OAB 16702/AL)
MARIA SYLVIA DE TOLEDO RIDOLFO (OAB 122380/SP)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Mário Sérgio Torres de Barros e Silva (OAB 11.761/PE)
Mário Sérgio Torres de Barros e Silva (OAB 8321A/AL)
Michelle Karine Salgueiro Teixeira (OAB 6422/AL)
Monique Salgado Serra Carletto (OAB 15928/AL)
Nadja Alves Wanderley de Melo (OAB 5624/AL)
Natália Pimentel Lopes (OAB 30920/PE)
Nelson wilians Frationi Rodrigues (OAB 128341/SP)
Nelson Adriano de Freitas (OAB 116718/SP)
NILO MÁRCIO BRAUN (OAB 7102/ES)
Noêmia Maria de Lacerda Schütz (OAB 122124A/SP)
OTACÍLIO FERRAZ (OAB 40670/MG)
Paulo C. Ramalho de Castro (OAB 6958/AL)
PAULO EDUARDO FERREIRA BONATO (OAB 305195/SP)
PAULO HENRIQUE FERRAZ ALVES (OAB 108516/MG)
Paulo Roberto Vigna (OAB 173477/SP)
Paulo Silveira de Mendonça Fragoso (OAB 6662/AL)
Paulo Victor Coutinho (OAB 10695/AL)
PEDRO DEL-PRETES DE SOUZA COUTINHO (OAB 25898/PE)
Pedro Henrique Leal dos Santos (OAB 16879/AL)
Pedro Rodrigo Rocha Amorim (OAB 10400/AL)
Rafael Antônio da Silva (OAB 244223/SP)
Rafael Diego Jaires da Silva (OAB 10883/AL)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)
Rafaela Silva de Oliveira (OAB 14745/AL)
RAYSA PEREIRA DE MORAES (OAB 172582/RJ)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 192649/SP)
Roberta de Sá Bomﬁm Lima (OAB 8695/AL)
ROBERTO SARDINHA JÚNIOR (OAB 310322A/SP)
Rodrigo Borges Fontan (OAB 7226/AL)
Rodrigo de Lima Costa (OAB 10167/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
Rodrigo Sarmento Tigre (OAB 9345/AL)
Romero Paes Barreto de Albuquerque (OAB 23683/PE)
Ronald Rozendo Lima (OAB 9570/AL)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 13323/AL)
Ruy Ribeiro (OAB 12010/RJ)
Sadi Bonatto (OAB 10011/PR)
Salomão Loureiro de Barros Lima (OAB 10548/AL)
Sandra Khaﬁf Dayan (OAB 131646/SP)
SÉRGIO ANTÔNIO DE BRITTO (OAB 10707/AL)
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Sergio Schulze (OAB 14858A/AL)
Sergio Tadeu de Souza Tavares (OAB 203552/SP)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Simone Alves da Silva (OAB 29016/PE)
STEPHANIE DE OLIVEIRA DANTAS (OAB 335817/SP)
TAÍS SILVA DE FREITAS (OAB 41540/PE)
Tereza Cristina Nascimento de Lemos (OAB 7632/AL)
Thais Arza Monteiro (OAB 267967/SP)
Thiago Maia Nobre Rocha (OAB 6213/AL)
Thiago Moura Alves (OAB 6119/AL)
Thiago Ramos Lages (OAB 8239/AL)
Thiago Silva dos Santos (OAB 15188/AL)
Tiago Risco Padilha (OAB 7279/AL)
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 30603/BA)
Valéria Ramos Esteves de Oliveira (OAB 46178/MG)
Valmir Julio dos Santos (OAB 16090/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Valtemeire Gomes da Silva (OAB 10411/AL)
VANIA FERREIRA DA SILVA (OAB 29037/PE)
Víctor Alexandre Peixoto Leal (OAB 5463/AL)
VINÍCIOS DE OLIVEIRA BERNI (OAB 51477/RS)
Vlamir Marcos Grespan Junior (OAB 17066A/AL)
Wellington Ribeiro Cavalcanti (OAB 17986/PE)
Wesley Metuzalemkart Feliciano Silva (OAB 12630/AL)
WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)
William Messias Santos Trajano (OAB 16888/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL)
2ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0329/2019
ADV: POLIANA DE ANDRADE SOUZA (OAB 3699/AL), ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES), ADV: LUCIANA MARTINS
DE FARO (OAB 6804B/AL), ADV: DJALMA MASCARENHAS ALVES NETO (OAB 6756/AL) - Processo 0005315-63.2009.8.02.0001
(001.09.005315-0) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - REQUERENTE: Maria Luciana da Silva Barros - REQUERIDA: Edja Ferreira
de Araújo - Deﬁro o pedido de ﬂs. 144/145. Promova a secretaria o recebimento dos documentos apresentados pela parte Ré, conforme
determinação de ﬂ 139, bem como sua conferência e autenticidade, juntando-se nos autos. Cumpra-se.
ADV: ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL), ADV: VANINE DE MOURA CASTRO (OAB 9792/AL), ADV:
NELSON WILIANS FRATIONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) Processo 0010565-19.2005.8.02.0001 (001.05.010565-6) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR:
Nivaldo Bezerra Queiroz - RÉU: Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Dispositivo. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa
do procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir todos os
seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas
ﬁnais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as custas,
arquive-se o processo. Acaso haja pedido de liberação de documentação, autorizo o desentranhamento independente de despacho,
devendo permanecer cópia nos autos, além da certiﬁcação do ocorrido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Maceió,04 de setembro de
2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: RODRIGO ARAÚJO CAMPOS (OAB 8544/AL), ADV: LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS (OAB 8740/AL), ADV: GUSTAVO
UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL) - Processo 0034223-33.2009.8.02.0001 (001.09.034223-3) - Procedimento Ordinário - Multa
Cominatória / Astreintes - AUTORA: Valentina Mendes da Silva - RÉU: UNIMED Maceió - Cooperativa de Trabalho Médico - ACÓRDÃO
COM TRANSITO EM JULGADO
ADV: ALEXSANDRO FRAGA SANTANA (OAB 8310/SE) - Processo 0037709-26.2009.8.02.0001 (001.09.037709-6) - Procedimento
Ordinário - Processo e Procedimento - AUTOR: Sociedade de Educação Tiradentes S/S LTDA (Falcudade Integrada Tiradentes) - RÉ:
Kelly Karine Gomes Teóﬁlo - Ednaldo Gomes Teóﬁlo - Cite-se a ré Kelly Karine Gomes Teóﬁlo no seguinte endereço: Tipo logradouro
Endereço:AV ROBERTO PONTE DE LIMA BL 1 APT 402 Número:3996 Complemento:COND VIA COSTEIRA Bairro:TRAPICHE DA
BARRA Município:MACEIO UF:AL CEP:57010-622. Quanto ao réu Ednaldo Gomes Teóﬁlo, por não haver nos autos o número do seu
CPF, deixo de realizar a consulta de endereços e determino a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito no prazo
de 10 dias. Publique-se. Maceió, 23 de julho de 2019.
ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: LAIS ALBUQUERQUE BARROS (OAB 11900/AL) - Processo 003776236.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: José Lucas Filho - RÉU: UNIMED Maceió Cooperativa de Trabalho Médico - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi recebida por força da sentença, ﬁca intimado o
apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação.
ADV: GRIMOALDO JOSÉ COSTA LINS (OAB 2086/AL), ADV: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA (OAB 6638/AL), ADV:
FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (OAB 4801/AL) - Processo 0040969-77.2010.8.02.0001 (001.10.040969-6) - Consignação
em Pagamento - Pagamento em Consignação - AUTOR: José Walter Fontes Cunha - RÉU: Geraldo Passos Lima e outro - Ante o
exposto, caracterizado o abandono da causa pelo autor, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários sucumbenciais, estes ﬁxados em 10% do valor dado à causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Maceió,06 de setembro de 2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Diário Oﬁcial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau

Maceió, Ano XI - Edição 2423

34

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0057081-29.2007.8.02.0001 (001.07.057081-8) - Procedimento
Ordinário - Processo e Procedimento - RÉU: Banco Bradesco S.A - Autos n° 0057081-29.2007.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Dora Bezerra de Mello Réu: Banco Bradesco S.A SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se apreciar Embargos
de Declaração apresentados por Banco Bradesco, na presente ação ordinária, tendo por Requerente/Embargado Dora Bezerra de Melo.
Este juízo julgou a presente ação procedente, nos termos da sentença de mérito de ﬂs. 126-134. A parte Embargante, irresignada, propôs
os presentes Embargos de Declaração questionando a decisão deste juízo, alegando que de citada sentença há omissão. Devidamente
intimada, a parte Embargada apresentou impugnação, ﬂs. 149-152. É o relato necessário. DECIDO. Na forma do art. 494 do Código
de Processo Civil, publicada a sentença o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais ou erros de cálculo; e II - por meio de embargos de declaração. Nesse passo, consoante art. 1.022 do CPC são cabíveis os
embargos declaratórios para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese ﬁrmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso, sustenta o embargante que a decisão
foi omissa por entender quando da prolação da sentença, o magistrado deixou de apresentar manifestação quanto a fatos defendidos
pelo Réu em sua peça contestatória. Entendo não existir razão ao embargante. Não há que se falar em omissão na decisão atacada.
Os fundamentos da sentença estão suﬁcientemente claros e dispostos no documento, de ﬂs. 126-134, inclusive com embasamento em
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria posta nos autos. Dessa forma, se a parte embargante não concorda
com o fundamento utilizado por este juízo para resolver a questão ora questionada, não se pode taxar de omissa tal ocorrência, devendo
a impugnação do interessado se dar por intermédio do meio processual cabível, não os embargos de declaração, visto que nada de
omisso há na decisão atacada. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, contudo, quanto ao mérito, nego-lhe
provimento. Maceió,03 de setembro de 2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: MÁRCIO ROBERTO TORRES (OAB 7223/AL), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: RAPHAEL
MARTINIANO DIAS (OAB 6994AL), ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301AL) - Processo 0057375-81.2007.8.02.0001
(001.07.057375-2) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - AUTORA: Maria do Carmo de Lima Raposo - Michelle de
Lima Raposo - Marcelo de Lima Raposo - RÉU: Bradesco S/A - Autos n° 0057375-81.2007.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Maria do Carmo de Lima Raposo e outros Réu: Bradesco S/A SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se apreciar
Embargos de Declaração apresentados por Banco Bradesco, na presente ação ordinária, tendo por Requerentes/Embargados Maria do
Carmo de Lima Raposo, Marcelo de Lima Raposo e Michelle de Lima Raposo Este juízo julgou a presente ação procedente, nos termos
da sentença de mérito de ﬂs. 213-220. A parte Embargante, irresignada, propôs os presentes Embargos de Declaração questionando a
decisão deste juízo, alegando que de citada sentença há omissão. Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou impugnação,
ﬂs. 237-240. É o relato necessário. DECIDO. Na forma do art. 494 do Código de Processo Civil, publicada a sentença o juiz só poderá
alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; e II - por meio de embargos
de declaração. Nesse passo, consoante art. 1.022 do CPC são cabíveis os embargos declaratórios para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese ﬁrmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso, sustenta o embargante que a decisão foi omissa por entender quando da prolação da
sentença, o magistrado deixou de apresentar manifestação quanto a todos os fatos defendidos pelo Réu em sua peça contestatória.
Entendo não existir razão ao embargante. Não há que se falar em omissão na decisão atacada. Os fundamentos da sentença estão
suﬁcientemente claros e dispostos no documento, de ﬂs. 213-220, inclusive com embasamento em entendimento do Superior Tribunal
de Justiça acerca da matéria posta nos autos. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o fundamento utilizado por este
juízo para resolver a questão ora questionada, não se pode taxar de omissa tal ocorrência, devendo a impugnação do interessado se dar
por intermédio do meio processual cabível, não os embargos de declaração, visto que nada de omisso há na decisão atacada. Ante o
exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, contudo, quanto ao mérito, nego-lhe provimento. Maceió,03 de setembro de
2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: ALYNE FERNANDES CUNHA MADEIRO CAMPOS (OAB 6462/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB
3788A/AL), ADV: MÁRCIO ROBERTO TORRES (OAB 7223/AL), ADV: MILANE MAIA DE SOUZA VALENTE (OAB 6463/AL) - Processo
0098750-28.2008.8.02.0001 (001.08.098750-9) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - DEMANDANTE: Alfredo José de
Maya Gomes - DEMANDADO: Banco Bradesco - Autos nº: 0098750-28.2008.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Demandante:
Alfredo José de Maya Gomes Demandado: Banco Bradesco DECISÃO Veriﬁco através da petição de ﬂs. 159-160 informações de que o
Autor da presente demanda veio a falecer. Assim, ante a comunicação do óbito do autor, determino a suspensão do processo nos termos
do art. 313, I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, determino a intimação da esposa do “de cujos” indicada no documento de ﬂs.
160, a ser intimada no último endereço do autor constante dos presentes autos para, no prazo de trinta dias, manifestar interesse na
sucessão processual e promover a respectiva habilitação e habilitação dos demais herdeiros. Maceió , 03 de setembro de 2019. Leandro
de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI (OAB 7259/AL), ADV: BARTYRA MOREIRA DE FARIAS BRAGA
HOLANDA (OAB 6591/AL), ADV: ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR (OAB 4458B/AL) - Processo 0700028-33.2016.8.02.0066
- Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Antonia Maria de Farias - RÉU: Smile Saúde - Intimada para
apresentar réplica à contestação, a parte autora quedou-se interte (ﬂs. 260/262). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze)
dias, declinarem se ainda há provas que pretendem produzir, especiﬁcando-as e elucidando a pertinência para o deslinde do caso
concreto.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL), ADV: ALINE NÁPOLIS RODRIGUES BIAJI (OAB 10478A/AL) Processo 0701238-28.2013.8.02.0001 (apensado ao processo 0040284-36.2011.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cumpra o cartório com o
expediente contido na parte dispositiva da sentença de mérito proferida nos autos da ação revisional de contrato tombada sob o nº
0040284-36.2011.8.02.0001, visto que o presente processo fora julgado conjuntamente com a referida ação revisional. Cumpridas as
formalidades legais, arquive-se com baixa nos sistema. Maceió(AL), 28 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de
Direito
ADV: MAURO CÉLIO PEREIRA BARBOSA (OAB 2958/AL), ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV:
CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA (OAB 4871/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL),
ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 396/AL) - Processo 0701285-02.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Pagamento - AUTOR: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - RÉU: SEBASTIÃO DEMERVAL DE MELO - Dispositivo. Assim, ante
o exposto e o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL,
em face de SEBASTIÃO DERMEVAL DE MELO, para condenar o mesmo, ao pagamento da quantia de R$ R$ 105.712,21 (cento e
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cinco mil, setecentos e doze reais e vinte e um centavos), corrigidos pelos juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data
da citação, com fulcro no art. 406 do CC/02 e 161 §1º do CTN, e monetariamente corrigida a partir da data desta decisão, pelo índice
do INPC. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, monetariamente corrigido, nos termos ao art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Maceió,27 de agosto de 2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0703248-69.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Manoel Lima da Silva Neto - RÉU: Banco ABN AMRO Real S.A. - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento
ao disposto no artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que
a apelação foi recebida por força da SENTENÇA de ﬂs. 165/177, ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar,
querendo, as contrarrazões de apelação. Maceió, 09 de setembro de 2019
ADV: JOSÉ DORGIVAL CAMILO (OAB 5322/SE) - Processo 0705029-39.2012.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial Prestação de Serviços - EXEQUENTE: José Dorgival Camilo - EXECUTADA: SILMA DE OLIVEIRA SANTOS - PROCURADOR: José
Dorgival Camilo - D E S P A C H O Acoste-se aos autos a resposta da ordem de indisponibilidade de ativos ﬁnanceiros. Como a medida
restou infrutífera, realizei a consulta de veículos de propriedade da executada, cuja resposta foi positiva. Logo, determino a inclusão de
restrição do bem e a intimação do exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Maceió, 30 de
julho de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior, Juiz de Direito
ADV: MONIZ DE ARAGÃO E RIBEIRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (OAB 46998/DF), ADV: CARLOS BORGES
DA SILVA JÚNIOR (OAB 15614/AL) - Processo 0705054-42.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - REQUERENTE:
Maria de Jesus Fernandes - REQUERIDO: Aplub-associação dos Proﬁssionais Liberais do Brasil - DESPACHO Intimem-se as partes
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se possuem interesse em conciliar, lançando suas propostas nos autos. No mesmo
prazo, declinem se ainda há provas que pretendem produzir, especiﬁcando-as e elucidando a pertinência para o deslinde do caso
concreto. Maceió(AL), 04 de setembro de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0705486-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Edson Renan Ferreira Couto - RÉU: Banco Santander Banespa S/A - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca
a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos,
com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: LAIS ALBUQUERQUE BARROS (OAB 11900/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL) - Processo 070631661.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Jane Clédja dos Santos - REQUERIDO:
Hospital Memorial Arthur Ramos - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIV, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral
da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada audiência de Tentativa de Conciliação, para o dia 28 de outubro de 2019, às
14 horas e 30 minutos, esta servirá, também, para a delimitação e especiﬁcação da dilação probatória, quanto ao objeto e espécie de
prova a serem produzidos, o que será feito pelo Magistrado em cooperação com as partes, para que estas integrem ou esclareçam suas
alegações, na forma do art. 357, § 3º, do Novo CPC, tudo, conforme despacho de ﬂs. 416. A seguir, passo a expedir os atos necessários
à realização da mesma.
ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL) - Processo 0706905-92.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: RONALDSON BATINGA DOS SANTOS - Dispositivo. Ante o exposto e o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, ﬁncado no art. 487, inc. I, do código de
processo civil. Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais,
ante a ausência de pretensão resistida. Com o trânsito em julgado certiﬁcado nos autos, dê-se a devida baixa e arquive-se. Maceió,02
de setembro de 2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE (OAB 9509/AL), ADV: DANIEL DE MACEDO FERNANDES
(OAB 7761/AL), ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904A/AL) - Processo 0707101-62.2013.8.02.0001 - Procedimento
Sumário - Acidente de Trânsito - AUTOR: JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS - RÉU: FEDERAL SEGUROS S/A - Em razão do exposto,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ﬁxados em 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), ﬁcando a
exigibilidade suspensa por 05 anos em face da concessão da gratuidade da justiça. Expeça-se alvará em favor da ré para levantamento
do depósito judicial, consoante comprovante de ﬂ. 107. Publique-se e após as formalidades legais, arquive-se com baixa deﬁnitiva.
ADV: MARCELLA BELTRÃO BENTES (OAB 13089/AL), ADV: DIOGO BARBOSA MACHADO (OAB 10474/AL), ADV: ROSEMARY
FRANCINO FERREIRA (OAB 4713/AL) - Processo 0709790-74.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução AUTORA: Companhia Alagoana de Recursos H e Patrimoniais - Deﬁro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art.
98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, diante da satisfação dos requisitos necessários para tanto. Remetam-se os autos ao
CJUS, para ﬁns de realização da audiência prevista no art. 334 do Novo CPC. Maceió(AL), 05 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões
de França Juiz de Direito
ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA (OAB 7259/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV:
LAIS ALBUQUERQUE BARROS (OAB 11900/AL), ADV: IGOR CAVALCANTE PASSOS (OAB 10806/AL) - Processo 071270130.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - RÉU: ALEXANDRE JOSE CALADO BARBOSA - Santa Casa de Misericórdia
de Maceió - DESPACHO Determino a realização de Audiência de Conciliação para o dia 07 de novembro de 2019, às 15 horas, conforme
prevê o artigo 3º, § 3° do Novo Código de Processo Civil; Para tanto, intimem-se as partes, através de seus respectivos procuradores,
com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência, a comparecerem à audiência supra designada. Ademais, intime-se o Ministério Público
pessoalmente para que também compareça à audiência designada. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Ivan Vasconcelos Brito Junior
Juiz de Direito
ADV: JOAQUIM CARLOS MACIEL MOTA (OAB 4080/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV:
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0714243-15.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano
Moral - AUTORA: Márcia Maria dos Santos Dias - RÉU: Lojas Riachuelo S/A - Digam as partes em 10 dias se possuem interesse em
transigir, lançando suas propostas de acordo. No mais, manifestem-se sobre as provas que ainda pretendem produzir, justiﬁcando
necessidade e pertinência. Intime-se.
ADV: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP), ADV: GUSTAVO CÉSAR LEAL FARIAS (OAB 13799B/AL), ADV:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 14934A/AL) - Processo 0714519-46.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Substituição
do Produto - REQUERENTE: Cícera dos Santos - REQUERIDO: Blumare Veicolo Ltda - Fiat Automóveis S/A - Em cumprimento ao
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da juntada da proposta de honorários,
conforme petição de ﬂs. 147/148, abro vista dos autos aos advogados das partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco)
dias.
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL), ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL) - Processo
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0715355-14.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: Maria José de Assis - RÉU: Banco
BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias,
sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso
suscitados na defesa.
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0716285-32.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTORA: Maria da Conceição Ferreira Catanduba - RÉU: Banco Panamericano S/A - 1. Pela derradeira vez,
intime-se a parte autora para acostar aos autos o Certiﬁcado de Registro de Licenciamento do Veículo (CRLV), do automóvel objeto do
contrato que ensejou o presente pedido de revisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. No mais, deﬁro
o pedido de gratuidade judiciária.
ADV: JÚLIO ERNESTO GAMA MESQUITA (OAB 9914/AL) - Processo 0716699-40.2013.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião
Ordinária - REQUERENTE: Silvanio José da Silva - REQUERIDO: Kleber Vieira Marques da Silva - Manifeste-se o autor acerca dos
documentos acostados às ﬂs. 90/101 no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL), ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL) - Processo
0717797-50.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Marluce Moraes Marques - RÉU:
Banco BMG S/A - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao
autor, para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: FABIANO HENRIQUE S DE MELO (OAB 6276/AL) - Processo 0719160-82.2013.8.02.0001 - Cumprimento de sentença
- Rescisão / Resolução - AUTOR: DOGIVAL RODRIGUES DA CRUZ - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES VILAÇA - Intime-se a
exequente para que apresente planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Feito isso, independente de novo despacho,
proceda a indisponibilidade de ativos ﬁnanceiros do executado, no limite do cálculo apresentado, através do sistema BACENJUD. Ato
contínuo, realize consulta sobre a existência de veículos de titularidade do executado através do RENAJUD. Publique-se. Cumpra-se.
ADV: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (OAB 10083/AL), ADV: MICHELE FONTES GOMES DA CUNHA (OAB
8384/AL) - Processo 0719235-58.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE:
FRANKLIN CORDEIRO DA COSTA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ S/A - Dispositivo. Ante o exposto e o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, ﬁncado no art. 487, inc. I, do código
de processo civil. Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes ﬁxados
em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC/15. Todavia, ﬁca a exigibilidade em condição suspensiva por 05 (cinco)
anos face ao deferimento da gratuidade da justiça na presente fase. Com o trânsito em julgado certiﬁcado nos autos, dê-se a devida
baixa e arquive-se. Maceió,03 de setembro de 2019. Leandro de Castro Folly Juiz de Direito
ADV: RAFAEL HENRIQUE DE REZENDE MARSICANO BARBOSA (OAB 9811/AL) - Processo 0719820-66.2019.8.02.0001 Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Josevaldo Batista Cardozo - RÉ: BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas,
abro vista ao autor , para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo réu , no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ERISVALDO TENÓRIO CAVALCANTE (OAB 9417/AL), ADV: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE (OAB 8821/AL) - Processo
0720048-41.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - AUTOR: Silvestre Corsino Silva - RÉU: Banco BMG
S/A - 1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a ﬁm de acostar comprovante de rendimentos aos
autos, para aferir o pedido de justiça gratuita. 2. Após, volvam-me os autos concluso- ato inicial. 3. Publique-se. Cumpra-se.
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0720647-48.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Maurício dos Santos Correia - Em face do exposto e do mais que dos autos consta,
EXTINGO o presente processo, SEM resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ante a
caracterização de abandono da causa por parte do Autor. Condeno o Autor ao pagamento das custas judiciais, ﬁcando a exigibilidade
desta obrigação sob condição suspensiva, por ser o Autor beneﬁciário da Assistência Judiciária Gratuita, conforme previsto no art. 98, §
3º, igualmente do Novo CPC. P.R.I. Maceió,09 de setembro de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE) - Processo 0720697-40.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Gilliar Silva dos Santos - RÉU: Banco ABN AMRO Real S.A. - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas,
considerando que a apelação foi recebida por força da SENTENÇA de ﬂs. 167/172, ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação.
ADV: JOSÉ CARLOS COUTINHO NETO (OAB 34102/PE) - Processo 0720936-10.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Práticas Abusivas - AUTOR: Carlos Gustavo Nery Feitosa - LITSPASSIV: Sul América Companhia Seguro Saúde - Em cumprimento
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao autor , para se manifestar sobre a
contestação e/ou documentos juntados pelo réu , no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ALINE PATRICIA ARAÚJO MURCABEL DE MENEZES COSTA (OAB 10127A/AL) - Processo 0721164-92.2013.8.02.0001
(apensado ao processo 0704536-28.2013.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR:
Banco Bradesco S/A - RÉU: BEACH GAMES FESTAS E EVENTOS LTDA. - Diante da certidão de ﬂ.44, intime-se o Autor para que se
manifeste a respeito da mesma, no prazo de 10 (dez) dias, adotando, inclusive, as providências necessárias ao cumprimento da ordem
liminar de busca e apreensão. Maceió(AL), 20 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: FLÁVIA NOBRE DE MELO (OAB 7624/AL) - Processo 0722804-23.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações
- AUTORA: Sheila Kátia Malta de Amorim - RÉU: Bradesco Saúde - DESPACHO 1. Tendo em vista que a parte autora formulou
expressamente pedido de audiência de conciliação na inicial, remetam-se os autos ao CJUS para realização da referida audiência,
intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça. 2. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister ressaltar que o prazo para defesa
somente será deﬂagrado após a sua realização. 3. Por ﬁm, de igual forma, caso as partes não transijam, em virtude da concessão da
inversão do ônus da prova, deverá o réu colacionar aos autos, até a apresentação da contestação, toda a documentação relativa ao
objeto da demanda. 4. Publique-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 28 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL) - Processo 0727718-77.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Nota de
Crédito Rural - AUTOR: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Suspenda-se o presente feito até 31/12/2019 conforme requerimento retro.
Escoado, o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Proceda à Secretaria
com o sobrestamento/suspensão do feito, alterando a classe do processo. Publique-se. Cumpra-se.
ADV: RICARDO FERNANDES SURUAGY (OAB 6361/AL), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) Processo 0728151-13.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: EDMUNDO CAMPOS
FLORENTINO - RÉU: Banco do Brasil S A - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias sobre o Laudo do Perito de ﬂs. 591 a 649, requrendo o que

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Diário Oﬁcial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau

Maceió, Ano XI - Edição 2423

37

lhe aprouver. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) - Processo 0728722-81.2014.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Juros/Correção Monetária - AUTORA: ZORAIDE TELES DE MOURA - RÉU: Banco do Brasil S A - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas,
considerando que a apelação foi recebida por força da sentença de ﬂs. 192/195, ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação.
ADV: MUCIO DE MORAES ARRUDA (OAB 4446/AL), ADV: MARLUCE SOARES DE ARAÚJO FERRO (OAB 10397/AL) - Processo
0734250-28.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Djacir Braz de Oliveira REQUERIDO: Igreja Assembleia de Deus Missão - Intime-se as partes para que, em 10(dez) dias, manifestem-se sobre a(s) prova(s)
que pretendam produzir, caso ainda entendam necessária(s), especiﬁcando-a(s), inclusive, a(s) respectiva(s) ﬁnalidade(s), ou seja, com
a indicação de qual(ais) aﬁrmação(ões) de fato destina(m)-se sua(s) produção(ões). Publique-se.
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Alberto Nono de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Aldemar de Miranda Motta Júnior (OAB 4458B/AL)
Alessandra Maria Cerqueira de Medeiros Cavalcante (OAB 9509/AL)
Alexsandro Fraga Santana (OAB 8310/SE)
ALINE NÁPOLIS RODRIGUES BIAJI (OAB 10478A/AL)
Aline Patricia Araújo Murcabel de Menezes Costa (OAB 10127A/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
ALYNE FERNANDES CUNHA MADEIRO CAMPOS (OAB 6462/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antonio Pimentel Cavalcante (OAB 8821/AL)
Bartyra Moreira de Farias Braga Holanda (OAB 6591/AL)
Carlos Borges da Silva Júnior (OAB 15614/AL)
Charles Weston Fidelis Ferreira (OAB 4871/AL)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Daniel de Macedo Fernandes (OAB 7761/AL)
Daniel Martiniano Dias (OAB 7301AL)
DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL)
Diogo Barbosa Machado (OAB 10474/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Djalma Mascarenhas Alves Neto (OAB 6756/AL)
Eduardo Alberto Kersevani Tomas (OAB 140731/SP)
Erisvaldo Tenório Cavalcante (OAB 9417/AL)
Fabiano Henrique S de Melo (OAB 6276/AL)
Fábio Henrique Cavalcante Gomes (OAB 4801/AL)
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB 14934A/AL)
Flávia Nobre de Melo (OAB 7624/AL)
Gabrielle Arcoverde Cunha (OAB 8904A/AL)
Grimoaldo José Costa Lins (OAB 2086/AL)
Gustavo César Leal Farias (OAB 13799B/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Igor Cavalcante Passos (OAB 10806/AL)
Joaquim Carlos Maciel Mota (OAB 4080/AL)
JOSÉ CARLOS COUTINHO NETO (OAB 34102/PE)
José Dorgival Camilo (OAB 5322/SE)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 396/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Júlio Ernesto Gama Mesquita (OAB 9914/AL)
Lais Albuquerque Barros (OAB 11900/AL)
Lívia Telles Risso (OAB 11695/ES)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Luiz Roberto Barros Farias (OAB 8740/AL)
Marcella Beltrão Bentes (OAB 13089/AL)
Márcio Roberto Torres (OAB 7223/AL)
Maria Carolina Suruagy Motta (OAB 7259/AL)
Maria Carolina Suruagy Motta Cavalcanti (OAB 7259/AL)
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788A/AL)
Marluce Soares de Araújo Ferro (OAB 10397/AL)
Mauricio Coimbra guilherme Ferreira (OAB 10083/AL)
Mauro Célio Pereira Barbosa (OAB 2958/AL)
Michele Fontes Gomes da Cunha (OAB 8384/AL)
MILANE MAIA DE SOUZA VALENTE (OAB 6463/AL)
MONIZ DE ARAGÃO E RIBEIRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (OAB 46998/DF)
Mucio de Moraes Arruda (OAB 4446/AL)
Nelson wilians Frationi Rodrigues (OAB 128341/SP)
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL)
Poliana de Andrade Souza (OAB 3699/AL)
Rafael Henrique de Rezende Marsicano Barbosa (OAB 9811/AL)
Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB 3432/CE)
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Raphael Martiniano Dias (OAB 6994AL)
Ricardo Fernandes Suruagy (OAB 6361/AL)
Rodrigo Araújo Campos (OAB 8544/AL)
Rosemary Francino Ferreira (OAB 4713/AL)
Rubens Marcelo Pereira da Silva (OAB 6638/AL)
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Vanine de Moura Castro (OAB 9792/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0330/2019
ADV: LUCIANO SOTERO ROSAS (OAB 6769/AL) - Processo 0019831-54.2010.8.02.0001 (001.10.019831-8) - Procedimento
Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: SELENE NOBRE MAIA - RÉU: Unimed
Maceió - DECISÃO 1. Às ﬂs. 203/206, consta petição atravessada por familiares da autora dando conta do agravamento de sua
enfermidade, bem como da propositura de Ação de Interdição. 2. Já à ﬂ. 229, foi frustrada a intimação da autora para participar da
audiência de instrução, sendo certiﬁcado pelo Oﬁcial de Justiça que lhe foi informada hospitalização da autora há mais de 1 (um) mês,
sem previsão de alta. 3. Por ﬁm, às ﬂs. 232/233, a Defensoria Pública, patrocinadora da demanda, requer a intimação dos familiares para
que comprovem a propositura da interdição. 4. Dessarte, chamo o feito à ordem para determinar, simultaneamente: A) a intimação de
RÊMES TÂNIA CAVALCANTI DA FONSÊCA CERQUEIRA e SEGISMUNDO CERQUERIRA NETO no endereço declinado à ﬂ. 203 para
que comprovem a propositura da ação de Interdição de SELENE NOBRE MAIA, bem como o seu desfecho; B) a intimação das partes
para, no prazo de 15 (quinze) dias, declinarem se: 1. possuem interesse em transigir, lançando proposta nos autos; 2. ainda há provas
que pretendem produzir, inclusive realização da audiência de instrução, bem como especiﬁcando tais meios de prova e elucidando a
pertinência para o deslinde do caso concreto.Cumpra-se. Maceió , 21 de agosto de 2019
ADV: FÁBIO BARBOSA MACIEL (OAB 7147/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL) - Processo
0033276-08.2011.8.02.0001 (apensado ao processo 0704084-52.2012.8.02.0001) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque EXEQUENTE: Notaro Alimentos Ltda. - EXECUTADO: Frangal Frangos de Alagoas Ltda. e outro - Em cumprimento ao disposto no
artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi
recebida por força da sentença de ﬂs. 104/105 , ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as
contrarrazões de apelação.
ADV: FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JUNIOR (OAB 5488/AL), ADV: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA (OAB 9961/AL)
- Processo 0701308-79.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: MARIA MADALENA
PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS - REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JÚNIOR - Em cumprimento ao disposto no
artigo 2.º, XLIV, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada audiência
de Instrução e Julgamento, para o dia 21 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização
da mesma. A testemunha José Quitério, presidente do sindicato rural de Branquinha, deverá ser intimado a comparecer pelo advogado
requerido. Intimação da parte autora pessoalmente por mandado. Fica, ainda, intimada a Defensoria Pública intimada por este ato
acerca da decisão de ﬂs. 101 a 105.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855A/AL), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL) Processo 0702003-33.2012.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Honda S/A.
- RÉ: Eliane Belchior dos Santos - Em cumprimento ao disposto no artigo 3.º, V, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, intime-se a parte autora para indicar depositário ﬁel nos autos, no prazo de 15 (quinze), a ﬁm de que se
dê cumprimento à liminar deferida.
ADV: FERNANDO CHAVES DA SILVA (OAB 3523/AL), ADV: JOAQUIM CARLOS MACIEL MOTA (OAB 4080/AL) - Processo
0703247-31.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - AUTOR: LOURIVAL DA SILVA - RÉU: Companhia
Energética de Alagoas - CEAL - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi recebida por força da sentença de ﬂs. 196/200 , ﬁca intimado o apelado
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação.
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) Processo 0704261-69.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Angelita da Silva - RÉU:
Banco BMG S/A - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO: “ Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que
possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos. Ao fazê-lo, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do
artigo 487, III, b, do CPC. Custas pela parte ré. Honorários advocatícios nos termos do acordo. Diante da renúncia ao prazo recursal,
certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as custas, arquive-se o processo. P.R.I. Maceió,04 de julho de 2019.”
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0705151-08.2019.8.02.0001 - Retiﬁcação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Registro de nascimento após prazo legal - REQUERENTE: Antonio Rodrigues Felizardo - Diante das
respostas aos expedientes solicitados, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias. Intime-se.
ADV: ANDREIA DE LIMA BRANDAO (OAB 10677/AL) - Processo 0705206-56.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Capitalização / Anatocismo - AUTORA: Maria Benedita da Conceição - RÉU: Banco Panamericano S/A - Ante o exposto, INDEFIRO a
petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, I,
ambos do CPC. Custas, havendo, pela parte autora. Após o trânsito em julgado e satisfeito o pagamento das custas, arquive-se com
baixa na distribuição. P. R. I. Maceió, 05 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: JULIANA MARQUES MODESTO (OAB 7794/AL) - Processo 0708322-41.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Indenização por Dano Material - AUTOR: Cicero Williams Farias do Nascimento - RÉU: Charles Santos Aguiar - Juliano - 1. Deﬁro o
pedido de ﬂs.301. 2. Determino que cartório inclua o presente feito em pauta de audiência de tentativa de conciliação. Considerando a
petição de ﬂs. 287/289, intime-se a interveniente, a ﬁm de participar da referida audiência, via carta com AR. 3. Intime-se. Cumpra-se.
ADV: JULIANA MARQUES MODESTO (OAB 7794/AL) - Processo 0708322-41.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Indenização por Dano Material - AUTOR: Cicero Williams Farias do Nascimento - RÉU: Charles Santos Aguiar - Juliano - Em cumprimento
ao disposto no artigo 2.º, XLIV, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada
audiência de Tentativa de Conciliação, para o dia 14 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à
realização da mesma.
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ADV: DANIELLY PACHECO LIMA BARROS (OAB 9561/AL), ADV: CAMILA STEFANIE DE OLIVEIRA MARQQUES (OAB 10289/
AL), ADV: JOÃO LUIZ MENDES DE BARROS MASCARENHAS (OAB 9020/AL) - Processo 0717972-49.2016.8.02.0001 (apensado ao
processo 0729877-85.2015.8.02.0001) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - EMBARGANTE: João Luiz
Mendes de Barros Mascarenhas - Victor Mendes de Barros Mascarenhas - EMBARGADA: Ancil - Andrea Construções e Incorporações ADVOGADO: João Luiz Mendes de Barros Mascarenhas - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XLIV, do Provimento n.º 13/2009,
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada audiência de Conciliação, para o dia 05 de novembro de
2019, às 16 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.
ADV: NORMA SANDRA DUARTE BRAGA (OAB 4133/AL) - Processo 0721144-91.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Rogério José Vieira de Lima - RÉU: Banco BMG S/A - Diante do exposto, com fulcro no art.
300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição ﬁnanceira ré, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da ciência desta decisão, suspenda os descontos realizados na folha de pagamentos do autor, ROGÉRIO JOSÉ
VIEIRA DE LIMA, codiﬁcados como “377 BMG CARTÃO”, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada desconto
realizado, limitada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Isto Posto. Durante a semana nacional de conciliação, prevista para
acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019. Marque-se pauta em audiência para realizar conciliação/mediação no dia 04/11/2019
às 15:15 intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister ressaltar que, caso as
partes não transijam, o prazo para defesa somente será deﬂagrado após a realização da referida audiência (art. 335, I, do CPC). Por
ﬁm, de igual forma, caso as partes não transijam, em virtude da concessão da inversão do ônus da prova, deverá o réu ré colacionar aos
autos, até a apresentação da contestação, toda a documentação relativa ao empréstimo em discussão. Concedo à parte autora, com
base nos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, deﬁro o pedido de gratuidade judiciária. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se.
ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV: ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL), ADV:
LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL) - Processo 0721703-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO
DO CONSUMIDOR - AUTORA: Morgana Cavancanti Lima da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - Por ﬁm, deve-se salientar que a presente
medida poderá ser revertida a qualquer momento sem ocasionar prejuízo às partes. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do
CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição ﬁnanceira ré, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da ciência desta decisão, suspenda os descontos realizados na folha de pagamentos do autor, MORGANA CAVALCANTI
LIMA DA SILVA, codiﬁcados como “604 BANCO BMG S/A- CARTÃO”, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por
cada desconto realizado, limitada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Oﬁcie-se o Governo do Estado de Alagoas, através da
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão de Patrimônio, órgão pagador da autora, a ﬁm de que procedam com a suspensão
dos descontos realizados na folha de pagamento, referente ao empréstimo em discussão. Isto Posto. Durante a semana nacional de
conciliação, prevista para acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019. Marque-se pauta em audiência para realizar conciliação/
mediação no dia 04/11/2019 às 16:00 intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister
ressaltar que, caso as partes não transijam, o prazo para defesa somente será deﬂagrado após a realização da referida audiência (art.
335, I, do CPC). Por ﬁm, de igual forma, caso as partes não transijam, em virtude da concessão da inversão do ônus da prova, deverá o
réu ré colacionar aos autos, até a apresentação da contestação, toda a documentação relativa ao empréstimo em discussão. Concedo à
parte autora, com base nos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, deﬁro o pedido de gratuidade judiciária. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se.
Maceió , 14 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: JOSÉ ROBERTO BADÚ DA SILVA (OAB 13498/AL) - Processo 0722050-81.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Cibelle da Silva Cavalcante - RÉU: Banco Bv Financeira S.a - Diante das considerações
acima expostas, CONCEDO EM PARTE os pedidos de tutela de urgência formulados na exordial, para o ﬁm de: - Manter a parte Autora
na posse do veículo; - Determinar que a instituição ﬁnanceira se abstenha de inscrever o nome do Autor junto aos órgãos de proteção
ao crédito, bem como protestar o contrato perante os cartórios de títulos e documentos; - Determinar a suspensão de eventual ação de
busca e apreensão/reintegração de posse proposta pela instituição ﬁnanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação
deste juízo. Ressalte-se que, conforme explanado acima, a tutela de urgência ﬁca condicionada à comprovação do depósito integral das
parcelas ajustadas. Tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, prevista para acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019,
designo audiência de mediação para o dia 05/11/2019 às 13:45 intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob
pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência
inaugural, fazendo-se mister ressaltar que o prazo para defesa somente será deﬂagrado após a sua realização. Ademais, por se tratar
de documento comum às partes, deverá a instituição ﬁnanceira exibir em juízo, quando da apresentação da contestação, o contrato
objeto do pedido de revisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió , 19 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz
de Direito
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0722484-70.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Nadjane de Vasconcelos Oliveira - RÉU: Banco BMG S/A - Diante do exposto, com fulcro no
art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição ﬁnanceira ré, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, suspenda os descontos realizados na folha de pagamentos do autor, NADJANE DE
VASCONCELOS OLIVEIRA, codiﬁcados como “604-BANCO BMG CARTÃO”, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
por cada desconto realizado, limitada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Oﬁcie-se o Governo do Estado de Alagoas, atráves
da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão de Patrimônio, órgão pagador da autora, a ﬁm de que procedam com a suspensão
dos descontos realizados na folha de pagamento, referente ao empréstimo em discussão. Isto Posto. Durante a semana nacional de
conciliação, prevista para acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019. Marque-se pauta em audiência para realizar conciliação/
mediação no dia 05/11/2019 às 15:15 intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister
ressaltar que, caso as partes não transijam, o prazo para defesa somente será deﬂagrado após a realização da referida audiência (art.
335, I, do CPC). Por ﬁm, de igual forma, caso as partes não transijam, em virtude da concessão da inversão do ônus da prova, deverá o
réu ré colacionar aos autos, até a apresentação da contestação, toda a documentação relativa ao empréstimo em discussão. Concedo à
parte autora, com base nos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, deﬁro o pedido de gratuidade judiciária. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se.
Maceió , 21 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: ÍTALO FERRO DE SOUZA (OAB 9033/AL) - Processo 0722539-21.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Revisão AUTOR: Jenilson Martins dos Santos - Diante das considerações acima expostas, CONCEDO EM PARTE os pedidos de tutela de
urgência formulados na exordial, para o ﬁm de: - Manter a parte Autora na posse do veículo; - Determinar que a instituição ﬁnanceira
se abstenha de inscrever o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como protestar o contrato perante os cartórios
de títulos e documentos; - Determinar a suspensão de eventual ação de busca e apreensão/reintegração de posse proposta pela
instituição ﬁnanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação deste juízo. Ressalte-se que, conforme explanado acima,
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a tutela de urgência ﬁca condicionada à comprovação do depósito integral das parcelas ajustadas. Tendo em vista a Semana Nacional
de Conciliação, prevista para acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019, designo audiência de mediação para o dia 05/11/2019
às 16:00 horas, intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de multa por ato atentatório
à dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister ressaltar que o prazo
para defesa somente será deﬂagrado após a sua realização. Ademais, por se tratar de documento comum às partes, deverá a instituição
ﬁnanceira exibir em juízo, quando da apresentação da contestação, o contrato objeto do pedido de revisão. Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Maceió , 22 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: ÍTALO FERRO DE SOUZA (OAB 9033/AL) - Processo 0722539-21.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Revisão AUTOR: Jenilson Martins dos Santos - RÉU: BANCO J SAFRA S/A - Diante das considerações acima expostas, CONCEDO EM PARTE
os pedidos de tutela de urgência formulados na exordial, para o ﬁm de: - Manter a parte Autora na posse do veículo; - Determinar que a
instituição ﬁnanceira se abstenha de inscrever o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como protestar o contrato
perante os cartórios de títulos e documentos; - Determinar a suspensão de eventual ação de busca e apreensão/reintegração de posse
proposta pela instituição ﬁnanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação deste juízo. Ressalte-se que, conforme
explanado acima, a tutela de urgência ﬁca condicionada à comprovação do depósito integral das parcelas ajustadas. Tendo em vista a
Semana Nacional de Conciliação, prevista para acontecer entre os dias 04/11/2019 a 08/11/2019, designo audiência de mediação para
o dia 05/11/2019 às 16:00 horas, intimando-se as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister ressaltar
que o prazo para defesa somente será deﬂagrado após a sua realização. Ademais, por se tratar de documento comum às partes, deverá
a instituição ﬁnanceira exibir em juízo, quando da apresentação da contestação, o contrato objeto do pedido de revisão. Publique-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Maceió , 22 de agosto de 2019. Pedro Ivens Simões de França Juiz de Direito
ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/AL) - Processo 0723693-74.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Maria Lúcia de Andrade - Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o
pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição ﬁnanceira ré, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência
desta decisão, suspenda os descontos realizados na folha de pagamentos da autora, MARIA LÚCIA DE ANDRADE , codiﬁcados como
“604 BANCO BMG S/A - CARTAO “, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada desconto realizado, limitada
ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Remetam-se os autos ao CJUS para realização de audiência de conciliação, intimando-se
as partes para que compareçam ao ato processual, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cite-se
o réu, intimando-o para que compareça à audiência inaugural, fazendo-se mister ressaltar que, caso as partes não transijam, o prazo
para defesa somente será deﬂagrado após a realização da referida audiência (art. 335, I, do CPC). De igual forma, caso as partes
não transijam, em virtude da concessão da inversão do ônus da prova, deverá o réu ré colacionar aos autos, até a apresentação da
contestação, toda a documentação relativa ao empréstimo em discussão. Por ﬁm, deﬁro à parte autora as benesses da gratuidade de
justiça, com ﬁncas nos arts. 98 e seguintes, do CPC. Publique-se. Intimem-se Cumpra-se.
ADV: FERNANDA TENORIO CALAÇA (OAB 12199/AL) - Processo 0725359-47.2018.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 Levantamento de Valor - REQUERENTE: Deborah Santiago Pinheiro de Morais Lopes - Dyego Santiago Pinheiro de Morais Lopes Oﬁcie-se à CEF para que informe a este juízo, em 15 dias, se existem valores atinentes às contas corrente e poupança, bem como saldo
do FGTS, referente ao Sr. Ronaldo de Morais Lopes, RG nº 445350 SSP/AL e CPF 347.205.534-00. Junte-se ao expediente, cópia dos
documentos de ﬂs. 15/16/17. Cumpra-se.
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0728076-03.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Vilma Luiza dos Santos - RÉU: Banco BMG S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo
2.º, XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi recebida
por força da sentença de ﬂs. 197/204, ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões
de apelação.
ADV: ALBERTO ANDERSON ROMÃO DOS SANTOS (OAB 14283/AL), ADV: ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS (OAB
5123/AL) - Processo 0730502-85.2016.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel AUTOR: Luiz Fagner de Lima Vieira - RÉ: Jicelia Pedro da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da devolução da carta precatória de ﬂs. 86 sem cumprimento, abro vista dos autos ao
advogado da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 14063A/AL) - Processo 0733860-58.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Material - AUTOR: Denisson Batista Cardoso de Almeida - RÉU: Banco BMG S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º,
XLIX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a apelação foi recebida por
força da sentença de ﬂs. 111/119, ﬁca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de
apelação.
Alberto Anderson Romão dos Santos (OAB 14283/AL)
Alberto Jorge Ferreira dos Santos (OAB 5123/AL)
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
andreia de lima brandao (OAB 10677/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Camila Stefanie de Oliveira Marqques (OAB 10289/AL)
Danielly Pacheco Lima Barros (OAB 9561/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Fábio Barbosa Maciel (OAB 7147/AL)
Fábio Frasato Caires (OAB 14063A/AL)
Fernanda Cristina Nogueira de Lima (OAB 9961/AL)
Fernanda Tenorio Calaça (OAB 12199/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)
Fernando Chaves da Silva (OAB 3523/AL)
Francisco de Assis Chaves Junior (OAB 5488/AL)
Ítalo Ferro de Souza (OAB 9033/AL)
João Luiz Mendes de Barros Mascarenhas (OAB 9020/AL)
Joaquim Carlos Maciel Mota (OAB 4080/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Roberto Badú da Silva (OAB 13498/AL)
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
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Juliana Marques Modesto (OAB 7794/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luciano Sotero Rosas (OAB 6769/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Norma Sandra Duarte Braga (OAB 4133/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 14855A/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
3ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOZINETE SANTOS GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0532/2019
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736/AL), ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL), ADV: BANCO
BRADESCO S/A (OAB 8736/AL) - Processo 0726296-28.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- AUTOR: Josivaldo de Souza Damasio - RÉU: Banco Itaúcard S/A - 1.Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes às
ﬂs. (215/216), a ﬁm de que produza seus efeitos legais e jurídicos. 2.Outrossim, DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do Art.
487, inciso III, do CPC: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: .................................... ............................ III - homologar: b)
a transação;” 3.Dispensado o prazo recursal, expeça-se alvará em nome e em favor da parte ré, a ﬁm de que seja feito o levantamento
dos depósitos judiciais realizados, com juros e suas devidas atualizações, se houverem. 4.Sendo as partes dispensadas do pagamento
das custas processuais remanescentes, conforme Art. 90, § 3° do CPC, proceda-se com a devida baixa na distribuição. Arquive-se.
P.R.I.
Antônio Braz da Silva (OAB 8736/AL)
Banco Bradesco S/A (OAB 8736/AL)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOZINETE SANTOS GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0533/2019
ADV: ÍTALO JORGE OLIVEIRA SANTOS (OAB 6377/AL) - Processo 0732209-20.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito,
nulidade ou anulação - LITSATIVO: Commander New Comércio Ltda - Manoel Bernardo da Silva Filho - Em cumprimento ao Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a informação dos correios de ﬂs.
120, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Sandra Buarque Nunes de Lima Analista
Ítalo Jorge Oliveira Santos (OAB 6377/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOZINETE SANTOS GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0534/2019
ADV: FABRÍCIO BARBOSA MACIEL (OAB 8087/AL) - Processo 0700003-21.2016.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial Obrigações - EXEQUENTE: Fabrício Barbosa Maciel - ADVOGADO: Fabrício Barbosa Maciel - SENTENÇA 1.Homologo por sentença o
acordo celebrado entre as partes às ﬂs. (48-49), a ﬁm de que produza seus efeitos legais e jurídicos. 2.Outrossim, DECLARO EXTINTO
o presente feito nos termos do Art. 487, inciso III, do CPC: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ...................................
. ............................ III - homologar: b) a transação;” 3.As partes renunciam a qualquer recurso interposto ou eventuais prazos recursais
em aberto, a ﬁm de que ocorra o imediato trânsito em julgado da sentença homolagatória. 4.Sendo as partes dispensadas do pagamento
das custas processuais remanescentes, conforme Art. 90, § 3° do CPC, proceda-se com a devida baixa na distribuição. Arquive-se.
P.R.I.
Fabrício Barbosa Maciel (OAB 8087/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOZINETE SANTOS GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0535/2019
ADV: JULIANA TRAUTWEIN CHEDE (OAB 52880/PR) - Processo 0700209-27.2015.8.02.0015 - Procedimento Ordinário - Liminar AUTOR: Marcelo Augusto Pessoa Mendonça - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 29, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Sandra Buarque Nunes de Lima Analista
Juliana Trautwein Chede (OAB 52880/PR)
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOZINETE SANTOS GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0536/2019
ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL) - Processo 0015848-13.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Indenização por Dano Moral - DEMANDANTE: Belmiro Cavalcante de Albuquerque Neto - Autos n° 0015848-13.2011.8.02.0001
Ação: Procedimento Ordinário Demandante: Belmiro Cavalcante de Albuquerque Neto Demandado: Odilon Rios Ato Ordinatório: Em
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre as
informações obtidas via INTRAJUS de ﬂs.144 , no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ricardo Jorge Duarte de
Mendonça Analista Judiciário
ADV: DANIELLE CARLA DO NASCIMENTO VILAR DA SILVA (OAB 9627/AL), ADV: MARIA ROSIANE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE
(OAB 10880/AL) - Processo 0710048-50.2017.8.02.0001 - Monitória - Cheque - AUTOR: Edmundo Peças Serviços e Acessórios para
Veículos Ltda - Me - Autos n° 0710048-50.2017.8.02.0001 Ação: Monitória Autor: Edmundo Peças Serviços e Acessórios para Veículos
Ltda - Me Réu: Sandro Jose da Silva Oliveira Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs.44 , no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de
setembro de 2019. Ricardo Jorge Duarte de Mendonça Analista Judiciário
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0719776-81.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito,
nulidade ou anulação - AUTORA: Priscila Correia da Costa Palladino - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista à autora, para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos
juntados pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019 Louise Melo da Costa Leão Analista Judiciário
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0724135-40.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Liquidação
/ Cumprimento / Execução - AUTORA: Maria Cicera da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dê-se ciência à(o) douta(o) representante do Ministério Público sobre a sentença
prolatada nos autos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Louise Melo da Costa Leão Analista Judiciário
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) Processo 0724135-40.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Maria Cicera da
Silva - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dê-se
ciência à Defensoria Pública sobre a sentença prolatada nos autos. Maceió, 10 de setembro de 2019. Louise Melo da Costa Leão
Analista Judiciário
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/
AL) - Processo 0726048-91.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Ieda Lucia Lins Porto
- RÉU: Banco BMG S/A - Autos n°: 0726048-91.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Ieda Lucia Lins Porto Réu: Banco
BMG S/A ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte demandada intimada(s), na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 582,89 (quinhentos e oitenta e dois Reais e oitenta e nove
centavos) , sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual,
após o que será arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de
débito, deverá o interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela
devida baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, §
6º). Maceió, 10 de setembro de 2019 Ricardo Jorge Duarte de Mendonça Analista Judiciário
Danielle Carla do Nascimento Vilar da Silva (OAB 9627/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Maria Rosiane da Conceição cavalcante (OAB 10880/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0537/2019
ADV: GERALDO SAMPAIO GALVÃO (OAB 8149/AL) - Processo 0009953-47.2006.8.02.0001 (001.06.009953-5) - Cumprimento de
sentença - Processo e Procedimento - AUTOR: RKS Comércio e Representações Ltda - Trata-se de requerimento intentado pela RKS,
visando reconsiderar a decisão dantes emitida por este Juízo, a qual determinou o afastamento do sigilo nestes autos, e, executar multa
em face de suposta violação pela Whirlpool dos termos do acordo ﬁrmado. Em análise aos argumentos deduzidos pela requerente,
entendo que os mesmos não merecem respaldo, vejamos o porquê. Inicialmente, convém frisar que não houve nenhuma quebra da
cláusula de conﬁdencialidade imbuída pelas partes. Ao vir nos autos, a Whirpool apenas prestou as informações relacionadas ao comando
jurisdicional, a ﬁm de dar ciência acerca dos valores das parcelas do acordo com os respectivos destinatários, sequer colacionando aos
autos o instrumento de transação celebrado. No que toca a pretensão concernente a tramitação do presente feito em segredo de justiça,
mantenho, pelos fundamentos já esboçados, pelo seu afastamento. É de se concluir, portanto, que a acionada está a alegar, apenas,
sua resistência à decisão emitida em desconformidade às ﬁnalidades perseguidas pela mesma. Ademais, conforme já pontuado, o
procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria Geral de Justiça, protocolizado sob o nº 0500047-94.2019.8.02.0073, que
teve como Requerente Eduardo Barros Lima, reclamante trabalhista das empresas litigantes, ainda se apresenta em tramitação, tendose que dar acesso dos autos ao mesmo. No mais, em face de já ter sido pago o valor total do acordo, sem a reserva do montante
pertencente ao referido reclamante, no valor de R$ 254.527,95 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e
noventa e cinco centavos), consoante informado, através de ofício, pela 7ª Vara do Trabalho de Recife, expeça-se ofício para a mesma,
para ﬁns de autorização pertinente à liberação do montante a que faz jus o reclamante, juntando-se em tal oportunidade cópia do aludido
ofício (ﬂs. 2037) ao expediente. Por ﬁm, proceda-se a intimação de Eduardo Barros Lima, por advogado constituído nos autos, para
informar se ainda existem resíduos a receber, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito a ﬁm de buscar o restante do seu
crédito. Cumpra-se e dê-se ciência.
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ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), ADV: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI (OAB
290089/SP), ADV: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (OAB 155456/SP), ADV: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA (OAB 11652/
AL) - Processo 0028688-26.2009.8.02.0001 (001.09.028688-0) - Procedimento Ordinário - Multa Cominatória / Astreintes - AUTORA:
Amaraline Amorim da Silva - RÉU: Norclínicas Intermédica - DECISÃO De uma análise dos autos, confere-se que a parte ré-executada
ajuizou petição com documentos de páginas 341/390, além de Impugnação à execução, de páginas 438/456, onde nesta última, pede
a concessão de efeitos suspensivo à presente execução. Ainda acerca do imbróglio, constata-se em documentos apensos aos autos,
que o Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805521-95.2019.8.02.0000, suspendeu os efeitos da decisão de
páginas 338/340, na qual havia sido rechaçado os argumentos da defesa de páginas 293/296 e determinado o bloqueio de valores da
executada, via o convênio Bancenjud. Neste passo, como fora suspenso os efeitos dos procedimentos constritivos contra a executada,
resta prejudicado o seu pedido de efeito suspensivo, constante da Impugnação de páginas 438/456, porquanto impossibilitado qualquer
ato de constrição contra a impugnante. No que pertine à decisão da Segunda Instância, em cumprimento a sua deliberação determino a
expedição de Alvará em favor da empresa-executada Notre Dame Intermédica Saúde S/A, do valor bloqueado e transferido, consoante
páginas 334/337. Finalmente, sobre as petições e documentos de páginas 341/390 e acerca da Impugnação, de páginas 438/456,
manifeste-se a parte autora-exequente, em dez dias. Intimem-se. Maceió , 10 de setembro de 2019.
ADV: IZAURA VALERIA OLIVEIRA ALVES E ALMEIDA (OAB 3795/SE) - Processo 0029895-60.2009.8.02.0001 (001.09.029895-1)
- Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - AUTOR: Banco do Nordeste do Brasil S/A - 1.Deﬁro o requerido às ﬂs. 51.
2.Suspenda-se o feito até 30/12/2019. 3.Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. 4.Cumpra-se.
ADV: MÁRIO NELSON MENDES AYRES (OAB 3221/AL) - Processo 0716032-20.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - RÉU: PAULA MOVEIS LTDA e outros - 1.Homologo o acordo celebrado entre as partes às ﬂs.
(148/149), a ﬁm de que produza seus efeitos legais e jurídicos. 2.Outrossim, DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do Art.
487, inciso III, do CPC: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: .................................... ............................ III - homologar:
b) a transação;” 3.Sendo as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, conforme Art. 90, § 3° do CPC,
proceda-se com a devida baixa na distribuição. Arquive-se. P.I.
ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL), ADV: MÁRIO NELSON MENDES AYRES (OAB 3221/AL) - Processo 071603220.2014.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0716032-20.2014.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Cobrança de Aluguéis - Sem
despejo - EMBARGANTE: SOMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EMBARGADO: PAULA MOVEIS LTDA e outros
- 1.Homologo o acordo celebrado entre as partes às ﬂs. (148/149), a ﬁm de que produza seus efeitos legais e jurídicos. 2.Outrossim,
DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do Art. 487, inciso III, do CPC: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
.................................... ............................ III - homologar: b) a transação;” 3.Sendo as partes dispensadas do pagamento das custas
processuais remanescentes, conforme Art. 90, § 3° do CPC, proceda-se com a devida baixa na distribuição. Arquive-se. P.I.
ADV: ALESSANDRE LAURENTINO DE ARGOLO (OAB 8559/AL) - Processo 0721933-32.2015.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Compra e Venda - EXEQUENTE: Antonio Pedro - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre as informações dos correios de ﬂs. 120, no prazo de 15 (quinze) dias.
Maceió, 10 de setembro de 2019. Sandra Buarque Nunes de Lima Analista
ADV: HUGO BRITO MONTEIRO DE CARVALHO (OAB 9654/AL), ADV: LEANDRO RICARDO FERREIRA GOMES DE LIMA (OAB
10488/AL), ADV: BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL) - Processo 0723343-62.2014.8.02.0001 - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: EDILEUZA TENORIO CAVALCANTE - Ante o exposto, como não houve impugnação
aos argumentos do demandante, mantenho o valor em execução. Condeno também o banco réu ao pagamento de honorários
advocatícios, no que tange a fase de liquidação, os quais ﬁxo em 10% (dez por cento) sobre o valor em execução. Intime-se o banco
para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 50.574,86 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
oitenta e seis centavos), sob pena de multa, devidamente atualizado e acrescido dos juros moratórios e dos honorários advocatícios
acima especiﬁcados, sob pena de sofrer as constrições legais. Outrossim, proceda-se com o cumprimento do item 1 da decisão de ﬂs.
68/69. Publique-se.
ADV: DANIELA REIS RODRIGUES (OAB 28224/PE) - Processo 0723833-84.2014.8.02.0001/01 (apensado ao processo 072383384.2014.8.02.0001) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - IMPUGNANTE: Banco do
Brasil S A - Ante o exposto, rejeito os argumentos da parte demandada e, como não houve impugnação consistente aos cálculos do
demandante, mantenho o valor em execução. Condeno também o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios, no que tange a
fase de liquidação, os quais ﬁxo em 10% (dez por cento) sobre o valor em execução. Intime-se o banco para que, em 15 (quinze) dias,
efetue o pagamento do valor de R$ 3.957,19 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), sob pena de multa,
devidamente atualizado e acrescido dos juros moratórios e dos honorários advocatícios acima especiﬁcados, sob pena de sofrer as
constrições legais. Publique-se.
Alessandre Laurentino de Argolo (OAB 8559/AL)
BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL)
Carlos Eduardo Coimbra Donegatti (OAB 290089/SP)
Daniela Reis Rodrigues (OAB 28224/PE)
Danilo Lacerda de Souza Ferreira (OAB 272633/SP)
Eduardo Montenegro Dotta (OAB 155456/SP)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
Geraldo Sampaio Galvão (OAB 8149/AL)
Hugo Brito Monteiro de Carvalho (OAB 9654/AL)
Izaura Valeria Oliveira Alves e Almeida (OAB 3795/SE)
Leandro Ricardo Ferreira Gomes de Lima (OAB 10488/AL)
Mário Nelson Mendes Ayres (OAB 3221/AL)
Wellington de Abreu Pereira (OAB 11652/AL)
4ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RODRIGO FALCÃO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0765/2019
ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/AL) - Processo 0720583-38.2017.8.02.0001/01 - Cumprimento de
sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Genivaldo Manoel dos Santos - RÉU: Banco BMG S/A - Autos n° 072058338.2017.8.02.0001/01 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Genivaldo Manoel dos Santos Réu: Banco BMG S/A Ato Ordinatório:
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte exequente
sobre a certidão de ﬂs. 45, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 06 de setembro de 2019. Francisco de Assis Izidro da Silva Analista
Judiciário
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL), ADV: MARCEL LODETTI FÁBRIS (OAB 37255SC) - Processo
0726883-16.2017.8.02.0001 - Embargos à Execução - Compra e Venda - EMBARGANTE: Alex Canarin Omari - EMBARGADO: Cerutti
Engenharia Ltda - Instrução Data: 14/11/2019 Hora 15:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
Marcel Lodetti Fábris (OAB 37255SC)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HALLPH SÁ DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0767/2019
ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB 5558/AL) - Processo
0717793-13.2019.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AUTOR: Mauricio de Albuquerque Melo - Norma Braga de Melo
Novais Miranda - Gilberto Braga de Melo - Mauricio de Albuquerque Melo Junior - Autos n°: 0717793-13.2019.8.02.0001 Ação: Usucapião
Autor: Mauricio de Albuquerque Melo e outros Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da
Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> ATO ORDINATÓRIO Intimo os autores para apresentarem os endereços dos
confrontantes constantes do memorial descritivo de folhas 105, a ﬁm de viabilizar as respectivas citações. Maceió, 06 de setembro de
2019 Hallph Sá de Araújo Analista Judiciário
Vicente Normande Vieira (OAB 5598/AL)
Ynaiara Maria Lessa Santos Lima (OAB 5558/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HALLPH SÁ DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0772/2019
ADV: RITA DE CÁSSIA V. MALTA (OAB 4129/AL) - Processo 0012485-91.2006.8.02.0001 (001.06.012485-8) - Execução de Título
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: American Factoring Formento Mercantil Ltda - Autos n°: 001248591.2006.8.02.0001 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: American Factoring Formento Mercantil Ltda Executado: Jose
Eduardo Maia e outro ATO ORDINATÓRIO Considerando os resultados das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (este
último se encontra na seção peças sigilosas - com visibilidade para a parte autora), abro vista dos autos a parte exequente para
manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, em cumprimento à decisão de folhas 65. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo
Analista Judiciário
Rita de Cássia V. Malta (OAB 4129/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HALLPH SÁ DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0773/2019
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL) - Processo 0725796-98.2012.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais
da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED - Autos n°: 0725796-98.2012.8.02.0001 Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED
Executado: Giovani Pereira Lima ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de
05 (cinco) dias, tendo em vista a certidão de folhas 120, havendo sido diligenciado nos 02 (dois) endereços informados. Maceió, 10 de
setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista Judiciário
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RODRIGO FALCÃO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0771/2019
ADV: GEORGE HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 15521/AL), ADV: CARLOS ALBERTO BAIÃO (OAB 14303A/AL) - Processo
0706859-93.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Joneandresson dos Santos RÉU: Banco Itaú S/A - Conciliação Data: 06/04/2020 Hora 14:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Diário Oﬁcial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau

Maceió, Ano XI - Edição 2423

45

Carlos Alberto Baião (OAB 14303A/AL)
George Henrique dos Santos (OAB 15521/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HALLPH SÁ DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0775/2019
ADV: ELIAS BARROS DIAS (OAB 4061/AL) - Processo 0731274-19.2014.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado
Com Cobrança - Direito de Preferência - AUTOR: Elias Barros Dias - PROCURADOR: Elias Barros Dias - Elias Barros Dias - Autos
n°: 0731274-19.2014.8.02.0001 Ação: Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Autor: Elias Barros Dias Réu e
Litisconsorte Passivo: ARKIMAN PIRES DA SILVA JUNIOR e outro ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte exequente para requerer o que
entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a certidão de folhas 111. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de
Araújo Analista Judiciário
Elias Barros Dias (OAB 4061/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HALLPH SÁ DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0776/2019
ADV: CAMILA PENNACCHI BERNARDI (OAB 247603/SP) - Processo 0706846-94.2019.8.02.0001 - Cumprimento de sentença Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Engecon Engenharia e Construtora Bernardi Ltda. - Autos n°: 0706846-94.2019.8.02.0001
Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Engecon Engenharia e Construtora Bernardi Ltda. Réu: Pró-shopping Administração e Consultoria
de Shopping Centers Ltda ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco)
dias, tendo em vista a certidão de folhas 27. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista Judiciário
Camila Pennacchi Bernardi (OAB 247603/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RODRIGO FALCÃO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0777/2019
ADV: ANTONIO RAFAEL MACIEL FERREIRA (OAB 11125/AL), ADV: JOSÉ MARQUES DE VASCONCELOS FILHO (OAB 11678/
AL), ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 14858/AL) - Processo 0705591-38.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Panamericano S/A - RÉU: Pedro Gomes de Sena Filho - Conciliação Data: 03/12/2019 Hora 14:00
Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
Antonio Rafael Maciel Ferreira (OAB 11125/AL)
JOSÉ MARQUES DE VASCONCELOS FILHO (OAB 11678/AL)
SERGIO SCHULZE (OAB 14858/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RODRIGO FALCÃO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0778/2019
ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL), ADV: VÂNIA MARIA FÉLIX (OAB 5420AC) - Processo 070608818.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Juliana Alvarez Francisco - RÉU:
Bradesco Saúde - Instrução Data: 03/12/2019 Hora 14:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Vânia Maria Félix (OAB 5420AC)
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0779/2019
ADV: ELSON TEIXEIRA SANTOS (OAB 3956/AL) - Processo 0007572-27.2010.8.02.0001 (001.10.007572-0) - Procedimento
Ordinário - Inadimplemento - AUTOR: Jaeliton Alegre Silva - SENTENÇA JAELITON ALEGRE SILVA, devidamente qualiﬁcado nos
autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu patrono legalmente constituído, ingressou em juízo com os presente Embargos
de Declaração contra a sentença deste Juízo que julgou improcedente o pleito autoral. Aduz, em sua preambular, que a sentença
proferida fora omissa, obscura e contraditória, uma vez que não apreciou as teses levantadas pela parte demandante (ﬂs.274/277).
É, em apertada síntese, o relatório. Inicialmente, convém registrar que Embargos de Declaração constituem remédio processual para
cuja utilização a Lei exige a prolação de decisão a que se atribua vício de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a ocorrência de um
pronunciamento incompleto ou inexistente por parte de um Juiz ou Tribunal, a teor do que dispõe o art. 1.022, do CPC/15, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
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Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese ﬁrmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o. Compulsando a sentença atacada, ﬁrmo convencimento pela improcedência dos presentes Embargos, pois não restaram
conﬁguradas a omissão e a contradição suscitadas pela Embargante. Quanto a alegação de que a sentença fora omissa, em razão de
não ter apreciado todas as teses trazidas na inicial, constata-se que não houve omissão, pois a jurisprudência é pacíﬁca no sentido de
que, se os fundamentos adotados bastam para justiﬁcar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte. Na sentença atacada, foram analisadas todas as questões postas nos autos, não havendo o que se
falar em omissão. É cediço que o juiz não está obrigado a responder ou rebater todos os argumentos das partes, mas, sim, analisar e
decidir as questões propostas na causa de pedir e nos pedidos. Nesse sentido, impende colacionar precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Observe-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo
após a vigência doCPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento
incapaz de inﬁrmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.1.022doCPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suﬁciente para proferir a decisão.A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1º
do art.489doCPC/2015”§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, inﬁrmar a conclusão adotada pelo julgador”
veio conﬁrmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de inﬁrmar a
conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região - ,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). Da simples análise dos presentes embargos, constata-se o mero inconformismo da embargante.
A sentença embargada analisou de forma exaustiva as peculiaridades do caso concreto e, por restar insatisfeito com o resultado obtido,
insiste em levar adiante a discussão, numa mera tentativa de reexaminar a justiça do julgado, o que não se admite na estreita via dos
embargos de declaração, tendo em vista que, como aﬁrmado alhures, os embargos de declaração limitam-se às hipóteses previstas nos
incisos do art. 1022, do CPC/2015. Assim, ante o exposto DEIXO DE ACOLHER os Embargos de Declaração, e mantenho a sentença
de ﬂs.268/271 na forma como posta, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Maceió, 27 de fevereiro de 2019. Henrique Gomes de Barros Teixeira Juiz de Direito
ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5.773/AL), ADV: ÁLVARO JOSÉ SILVA TORRES (OAB 3.062/AL), ADV: MARCOS
SILVEIRA PORTO (OAB 3620AL), ADV: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814/CE), ADV: CAMILA DE MAGALHÃES MACHADO
(OAB 13041/AL), ADV: AMIRACY RODRIGUES FARIAS (OAB 6003/AL) - Processo 0008206-67.2003.8.02.0001 (001.03.008206-5)
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: José Maria Rebêlo - RÉU: Banco do Nordeste do Brasil
S/A - DESPACHO Considerando que o Banco do Brasil S/A demonstrou o valor vinculado ao processo, conforme peças sigilosas, em
anexo. Considerando, ainda, que o valor pertence a parte autora como cumprimento do acordo extrajudicial ﬁrmados entres as partes,
determino a expedição de alvará a ﬁm de que seja realizado levantamento do referido valor por JOSÉ MARIA RABÊLO, portador do
CPF nº 006.047.634-68, na conta judicial nº 2600113229151, nos termos do requerimento de ﬂs.1361/1362. Após comprovação do
levantamento da referida quantia, remeta-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Henrique Gomes
de Barros Teixeira Juiz de Direito
ADV: MARCOS SILVEIRA PORTO (OAB 3620AL), ADV: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814/CE), ADV: CAMILA DE
MAGALHÃES MACHADO (OAB 13041/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5.773/AL), ADV: AMIRACY RODRIGUES FARIAS
(OAB 6003/AL), ADV: ÁLVARO JOSÉ SILVA TORRES (OAB 3.062/AL) - Processo 0008206-67.2003.8.02.0001 (001.03.008206-5) Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: José Maria Rebêlo - RÉU: Banco do Nordeste do Brasil S/A
- Autos n°: 0008206-67.2003.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José Maria Rebêlo Réu: Banco do Nordeste do Brasil
S/A ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, V, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça
do Estado de Alagoas, ﬁca(m) a(s) parte(s) autora e ré intimada(s), na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 1.146,98, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS
(Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na dívida ativa estadual, após o que será arquivado o processo. Resolução nº 19/2007,
art.33, § 6º. ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o interessado
entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar
à secretária de onde se originou o débito acerca do referido pagamento. Maceió, 10 de setembro de 2019 José Geová Lemos Silva
Analista Judiciário
ADV: SÍLVIO SANTANA FILHO (OAB 470/SE), ADV: HÉLIO SIQUEIRA JÚNIOR (OAB 62929/RJ), ADV: EZEQUIAS DE ALMEIDA
CAMPOS (OAB 9035/AL), ADV: LUDMILA DE MENDONÇA C. M. FONTES (OAB 7457/AL), ADV: CARLA PATRÍCIA VERAS SILVER
(OAB 5985/AL), ADV: JORGE LUIZ TENÓRIO DE CARVALHO (OAB 7167/AL), ADV: DIOGO CERQUEIRA LINS (OAB 7821/AL),
ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL), ADV: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES (OAB 7339/AL) - Processo 003720379.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - AUTOR: Fabio José Bittencourt Araújo - Morgana Maria Fragoso
Bittencourt Araújo - RÉ: PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A. - Construtora Oas Ltda - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao
disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas,
nas pessoas dos advogados, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial apresentado às ﬂs. 696-755.
Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: CINTIA FURTADO RIBEIRO DA SILVA (OAB 20100/CE), ADV: JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO (OAB 89620/MG), ADV:
CIRINEU ROBERTO PEDROSO (OAB 33754/DF), ADV: CARLA COTRIM UCHOA CAJUEIRO ALMEIDA (OAB 5819/AL), ADV:
VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: FERNANDO LEOCADIO TEIXEIRA NOGUEIRA (OAB 5547/
AL) - Processo 0701106-39.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Pagamento - REQUERENTE: ELIAS FRANCISCO DA SILVA
- REQUERIDO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS - Telemar Norte Leste S/A - ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as
partes intimadas, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s)
apresentado(s) às ﬂs.791/794, nos termos do disposto no artigo 398 do CPC.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 5850A/AL), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 107414/SP) - Processo
0703652-23.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AUTOR: Bradesco Administradora
de Consorcios Ltda - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestar, no prazo de 5
(cinco) dias, sobre a certidão do oﬁcial dejustiça de ﬂs. 96. Maceió, 06 de setembro de 2019
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0704222-72.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 Liquidação / Cumprimento / Execução - REQUERENTE: Jose Carlos Ferreira, Neste Ato Representado Por Sua Companheira Maria José
da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou
vista à(o) douta(o) representante do Ministério Público. Maceió, 10 de setembro de 2019
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ADV: SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA (OAB 11045/AL), ADV: TIAGO RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA (OAB 7539/
AL), ADV: THAÍS MALTA BULHÕES (OAB 6097/AL), ADV: BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA (OAB 6910/AL) - Processo 070548054.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTOR: Marroquim Engenharia Ltda - RÉU: Associação dos Proprietários
de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Maxim¿s - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do
Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas, na pessoa do(a) advogado(a),
para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s) às ﬂs.5475/5492, nos termos do
disposto no artigo 398 do CPC.
ADV: PATRIK EVANGELISTA GONÇALVES (OAB 8861/AL) - Processo 0707794-07.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Sandra Batista de Oliveira - REQUERIDO: Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro
- ADVOGADO: Fred Klaus Batista de Oliveira Monteiro e outro - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII,
do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, na pessoa do(a)
advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação e documentos acostados. Maceió, 10 de setembro
de 2019
ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0708611-03.2019.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Cartão de Crédito - RÉU: Hipercard Banco Multiplo S/A - Autos n°: 0708611-03.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Sebastiana de Lourdes Santos Réu: Hipercard Banco Multiplo S/A ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte autora para querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação à contestação. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista
Judiciário
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO (OAB 13808/
AL) - Processo 0711237-29.2018.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Gleide Marcelino de
Azevedo - RÉU: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestarem,
no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s) às ﬂs. 339/343, nos termos do disposto no artigo 398 do
CPC.
ADV: DAVID FERREIRA DA GUIA (OAB 4774/AL), ADV: ANA PAOLA DE ALMEIDA (OAB 42927/PR) - Processo 071330952.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - AUTORA: Raynnara Luiza Paiva Silva - Tawany dos Santos
Ferreira - Willany Eduarda dos Santos Bezerra - RÉU: Luiz Ricardo Melquiades Santiago - Bruno Rafael Silva Ribeiro dos Santos e outro
- ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a
contestação e documentos acostados. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) - Processo 0713588-38.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos
Bancários - AUTOR: José Marcelino Santos Junior - RÉU: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Intimo o advogado da parte autora
para tomar ciência do peticionamento equivocado às ﬂs. 284-298. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: ANTONIO ARNALDO GONÇALVES GAMA FILHO (OAB 15371/AL) - Processo 0717170-46.2019.8.02.0001 - Petição Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio Jose de Farias Neto - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no
artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte AUTORA intimada, na
pessoa do(a) advogado(a), para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s)
às ﬂs. 57, nos termos do disposto no artigo 398 do CPC.
ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/AL) - Processo 0720583-38.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Genivaldo Manoel dos Santos - RÉU: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento
ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora
intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s)
às ﬂs. 376-377. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL), ADV: MARIA NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO (OAB
10805/AL), ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB 5558/AL) Processo 0722016-77.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dissolução - AUTORA: Girleide Bazílio da Silva Nunes - RÉU: Super
Rapido Serviços de Lavanderia Ltda. - Epp - José Carlos Calheiros Rocha - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo
2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas, na pessoa do(a)
advogado(a), para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s) às ﬂs. 562/582, nos
termos do disposto no artigo 398 do CPC.
ADV: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL) - Processo 0726137-27.2012.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Especial
(Constitucional) - RÉU: Sávio Lúcio Azevedo Martins e outros - Autos n° 0726137-27.2012.8.02.0001 Ação: Usucapião Autor: MARIA
ELIETE DA SILVA BEZERRA Réu: Sávio Lúcio Azevedo Martins e outros Ato Ordinatório: Em cumprimento ao disposto no Provimento
n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, bem como ao determinado no despacho prolatado nos presentes
autos (ﬂs. 704), abro vista à parte autora para, no prazo de 15 (quinze), manifestar-se acerca do pedido de extinção do feito de ﬂs. 687,
sob pena de aceitação tácita. Maceió, 10 de setembro de 2019. Francisco de Assis Izidro da Silva Analista Judiciário
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG),
ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) - Processo 0727245-52.2016.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Ivanildo Caetano da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto
no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas, na
pessoa do(a) advogado(a), para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) novo(s) documento(s) apresentado(s) às ﬂs.
391/393, nos termos do disposto no artigo 398 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) - Processo 0729604-09.2015.8.02.0001 - Liquidação de Sentença
pelo Procedimento Comum - Expurgos Inﬂacionários / Planos Econômicos - AUTOR: Incpp - Instituto Nacional dos Investidores Em
Caderneta de Poupanca e Previdencia e outros - RÉU: Banco do Brasil S A - CERTIDÃO CERTIFICO, para os devidos ﬁns, que a guia
de recolhimento judicial das custa ﬁnais se encontra às ﬂs. 750 e 755. O referido é verdade, do que dou fé. Maceió, 10 de setembro de
2019.
ADV: FERNANDO IGOR ABREU COSTA (OAB 9958/AL) - Processo 0732343-18.2016.8.02.0001 - Cumprimento de sentença
- Expurgos Inﬂacionários / Planos Econômicos - AUTOR: Incpp - Instituto Nacional dos Investidores Em Caderneta de Poupanca e
Previdencia - RÉU: Banco do Brasil S A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º
13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para se
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de ﬂs. 1609-1621 e documentos acostados.
Maceió, 10 de setembro de 2019
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Álvaro José Silva Torres (OAB 3.062/AL)
Amandio Ferreira Tereso Júnior (OAB 107414/SP)
Amiracy Rodrigues Farias (OAB 6003/AL)
Ana Paola de Almeida (OAB 42927/PR)
Ana Paula de Menezes Marinho (OAB 13808/AL)
Antonio Arnaldo Gonçalves Gama Filho (OAB 15371/AL)
Bruno Augusto Prata Lima (OAB 6910/AL)
Camila de Magalhães Machado (OAB 13041/AL)
Carla Cotrim Uchoa Cajueiro Almeida (OAB 5819/AL)
Carla Patrícia Veras Silver (OAB 5985/AL)
Cintia Furtado Ribeiro da Silva (OAB 20100/CE)
cirineu roberto pedroso (OAB 33754/DF)
Daniel Felipe Brabo Magalhães (OAB 7339/AL)
David Ferreira da Guia (OAB 4774/AL)
Diogo Cerqueira Lins (OAB 7821/AL)
Elson Teixeira Santos (OAB 3956/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
Ezequias de Almeida Campos (OAB 9035/AL)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
Fernando Igor Abreu Costa (OAB 9958/AL)
FERNANDO LEOCADIO TEIXEIRA NOGUEIRA (OAB 5547/AL)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5.773/AL)
Hélio Siqueira Júnior (OAB 62929/RJ)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
Isael Bernardo de Oliveira (OAB 6814/CE)
Jorge Luiz Tenório de Carvalho (OAB 7167/AL)
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
Júlio César do Nascimento (OAB 89620/MG)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Ludmila de Mendonça C. M. Fontes (OAB 7457/AL)
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB 63440/MG)
Marcos Silveira Porto (OAB 3620AL)
Maria Lucilia Gomes (OAB 5850A/AL)
Maria Nidette de Vasconcelos Toledo (OAB 10805/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL)
Patrik Evangelista Gonçalves (OAB 8861/AL)
Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB 8829/AL)
Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
Sérgio de Figueiredo Silveira (OAB 11045/AL)
Sílvio Santana Filho (OAB 470/SE)
Thaís Malta Bulhões (OAB 6097/AL)
Tiago Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB 7539/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Vicente Normande Vieira (OAB 5598/AL)
Ynaiara Maria Lessa Santos Lima (OAB 5558/AL)
5ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA VALÉRIA LINS CALHEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO GUSTAVO DAMASCENO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0322/2019
ADV: GLEICIELE DA COSTA CERQUEIRA (OAB 7079B/AL), ADV: CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS (OAB
7123-A/AL), ADV: FREDERICO FERREIRA BARBOSA FILHO (OAB 7340/AL) - Processo 0003605-13.2006.8.02.0001 (apensado ao
processo 0019232-91.2005.8.02.0001) (001.06.003605-3) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
- EXEQUENTE: Algodoeira Sertaneja Ltda. - EXECUTADO: Mercadinho Conﬁança Ltda ME - Assim, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III c/c §1º do CPC. Custas ex legis pelo demandante, já satisfeitas pelo pagamento inicial.
Transit
ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL), ADV: ANTÔNIO J. M. DE S. CAVALCANTI (OAB 7028/AL), ADV:
EXPEDITO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB 8661/AL), ADV: MIRELLA MARTINS VIEIRA DE MELO (OAB 8760/AL) - Processo 000523565.2010.8.02.0001/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - AUTOR: Expedito dos Santos Júnior - RÉU: P. S. E.
ESCOLTA ARMADA E SEGURANÇA PRIVADA e outro - Ato Ordinatório Em cumprimento ao art. 2º, do Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se a parte Executada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
impugnar a penhora realizada pelo sistema Bacenjud, às ﬂs. 74/76. Maceió, 03 de setembro de 2019. Pedro Gustavo Damasceno de
Melo Chefe de Secretaria
ADV: LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA (OAB 12923/AL), ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL) - Processo
0011653-19.2010.8.02.0001 (001.10.011653-2) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - AUTOR: Eronildes Almeida Marinho - RÉU:
Unimed Maceió - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas,
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intimo a parte (___) Autora; (X) Ré para, no prazo de cinco dias, recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao
FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: TOMÉ RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA (OAB 7312/AL), ADV: DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/
AL) - Processo 0043859-52.2011.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - RÉ: Edileuza de
Lima Silva - SENTENÇA AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, devidamente qualiﬁcada nos autos, propôs
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em face de EDILEUZA DE LIMA SILVA, igualmente qualiﬁcada, através da qual visa reaver a posse
direta do veículo Marca/Modelo FIAT UNO MILLE FIRE 4P, Ano/Mod 2010/2010, Cor preta, Chassi 9BD15844AB6458212, Placa NMD
8533, alienado em garantia do contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre as partes na data de 26 de abril de 2010. Por ordem da decisão
proferida à ﬂ.33, fora determinada a suspensão dos presentes autos, em virtude da Ação Revisional de Contrato tombada sob o nº
0036020-73.2011.8.02.0001, cujo objeto é a revisão do contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre as partes. É o relatório. Fundamento e
decido. Tratam os autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, em face de EDILEUZA DE LIMA SILVA, através da qual busca obter a posse direta do veículo objeto do contrato
ﬁrmado entre as partes, sob o argumento de que a Ré deixou de efetuar o pagamento das prestações avençadas. Primeiramente, é
importante destacar que Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária tem o objetivo de fazer valer o direito do credor em se
ver ressarcido no caso de inadimplemento por parte do devedor ﬁduciante. Utilizo para fundamentar esta aﬁrmação o seguinte artigo do
Decreto-Lei nº 911/69: Art. 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado ﬁduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor ﬁduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certiﬁcado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade ﬁduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor
ﬁduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor ﬁduciário na inicial, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Conforme informações obtidas a partir dos autos da ação revisional de contrato nº 003602073.2011.8.02.0001, fora proferida sentença de mérito de procedência, quanto ao pleito revisional do contrato, sendo, consequentemente,
afastada a mora da Autora, ora Ré. Sendo assim, entendo que a presente ação de busca e apreensão perdeu o seu objeto, de forma que
o provimento cabível é a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.485, inciso IV, do Novo Código de Processo
Civil, que assim preceitua: Art. 485 - O Juiz não resolverá o mérito quando: [...] lV - quando se veriﬁcar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Cabe registrar, também, que a jurisprudência corrente acerca da
matéria caminha neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL
ANTERIORMENTE AJUIZADA. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISIONAL E
PROCEDENTE A BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o Decreto-Lei 911/69, a notiﬁcação extrajudicial é requisito para
a propositura da ação de busca e apreensão e tem o condão essencial de comprovar a mora, conforme estabelece o art. 3º da referida
norma legal. O ajuizamento de ação revisional não tem o condão de, por si só, elidir os efeitos da mora. (Súmula nº 380 do STJ). Mesmo
que só haja prejudicialidade externa entre ações, ocorre que, no presente caso, o julgamento da ação revisional afastou os efeitos da
mora contratual, tendo sido reconhecida a conexão, mas julgou procedente a ação de busca e apreensão. Assim, é condizente com
o princípio da segurança jurídica que seja considerada a decisão no processo que tratou do mesmo contrato objeto da presente lide,
reconhecendo-se a descaracterização da mora e, consequentemente, a manifesta improcedência da busca e apreensão, por perda
superveniente do pressuposto exigido para seu processamento. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0014078-55.2011.8.05.0080,
Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 31/01/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MORA NÃO CARACTERIZADA. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O
reconhecimento da abusividade nos encargos (capitalização) exigidos no período da normalidade contratual através de ação revisional
descaracteriza a mora e acarreta a consequente extinção da ação de busca e apreensão, em razão da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, no termos do art. 267, IV, do CPC de 1973. (TJ-MS - Apelação: APL
0119120-49.2008.8.12.0001 MS 0119120-49.2008.8.12.0001 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível Publicação: 31/03/2016 Julgamento:
29 de Março de 2016 Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins) Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, EXTINGO o
presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, ante a perda
superveniente do objeto da ação. Custas sob a responsabilidade da Autora. P.R.I. Maceió,03 de abril de 2019. Maria Valéria Lins
Calheiros Juíza de Direito
ADV: MARCO AURÉLIO PINHEIRO GONSALVES (OAB 17151/DF), ADV: MICHELLE LUCENA GONÇALVES SALAS (OAB 20983/
DF) - Processo 0081381-50.2010.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Antecipação de Tutela / Tutela Especíﬁca - RÉ: GEAP Fundação de Seguridade Social - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado de Alagoas, intimo a parte (___) Autora; (X) Ré para, no prazo de cinco dias, recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de
certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA (OAB 157721/SP), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0700021-74.2014.8.02.0013 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S/A - DEMANDADO: JOSE ROBERTO OLIVEIRA BARROS - Ato
Ordinatório Em cumprimento ao art. 2º, IX, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo
o advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez), se manifestar sobre a certidão do oﬁcial de justiça de pág. 160. Maceió, 09 de
setembro de 2019.
ADV: DAVID ARAÚJO PADILHA (OAB 9005/AL) - Processo 0700180-18.2015.8.02.0066 - Retiﬁcação de Registro de Imóvel Propriedade - REQUERENTE: Hotéis Ponta Verde Ltda - Tratam os autos de AÇÃO CAUTELAR DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
COM PEDIDO LIMINAR, proposta por HOTEIS PONTA VERDE LTDA., devidamente qualiﬁcada nos autos, sob os seguintes argumentos:
Narrou a Autora que é proprietária do imóvel registrado perante o 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió, sob a matrícula de nº 157940,
desde a data de 07 de novembro de 2012. Diante da expansão imobiliária ocorrida na região onde se situa o imóvel, realizou incorporação
com a construtora Moura Dubeaux Engenharia. Sustentou que para a concretização do negócio, se fez necessária a retiﬁcação da
área do imóvel, em razão do projeto de urbanização implantado pela Prefeitura de Maceió, providência que não pôde ser realizada
em virtude de problemas de ordem administrativa, motivo pelo qual está em vias de incorrer em inadimplemento contratual perante a
supracitada construtora. Requereu: a) A intimação do Representante do Ministério Público. b) Liminarmente, que seja determinado ao
Cartório de 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió que efetue a retiﬁcação na descrição do imóvel de matrícula nº 157940, de modo a
fazer as informações decorrentes do laudo de vistoria elaborado pela autoridade pública SMCCU, e no mérito, o julgamento procedente
da ação, com a conﬁrmação dos efeitos da liminar requestada. Carreou aos autos os documentos de ﬂs.14/56. O pedido liminar fora
deferido através da decisão de ﬂs.57/61, proferida pelo Magistrado Plantonista em 12 de setembro de 2015. Devidamente intimado,
o Representante do Ministério Público ofertou Parecer à ﬂ.74, tendo se limitado a aduzir que não fora intimado acerca da decisão
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liminar supracitada. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, esclareço que a intimação do Ministério Público acerca da decisão
proferida em caráter liminar, durante o plantão judiciário, cabia tão somente ao respectivo cartório plantonista, de modo que os autos me
foram remetidos no estado em que se encontravam. Demais disso, entendo que fora oportunizada a manifestação do membro do parquet
nos presentes autos, por ordem do despacho proferido à ﬂ.71, de modo que não há que se falar em nulidade processual. Prosseguindo,
a pretensão material da Autora, no que concerne à retiﬁcação da área do imóvel, constante em seu registro público, encontra respaldo
na norma contida no art. 212 da Lei nº 6.015/73, senão vejamos: Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não
exprimir a verdade, a retiﬁcação será feita pelo Oﬁcial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio
do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retiﬁcação por meio de procedimento judicial.
Não obstante, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 301, prevê a possibilidade de a pretensão Autoral ser deduzida até mesmo
em sede de ação cautelar, como no presente caso, consoante infere-se do referido dispositivo legal: Art. 301. A tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Demais disso, urge registrar que a robusta prova documental juntada pela
Autora atesta a veracidade dos fatos narrados na exordial, sendo suﬁciente para formar o convencimento deste Magistrado quanto à
procedência da ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com a consequente conﬁrmação dos efeitos
da liminar proferida às ﬂs.57/61 dos presentes autos. Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por HOTEIS PONTA VERDE LTDA., para conﬁrmar os efeitos da liminar proferida às ﬂs.57/61, pelo Magistrado
Plantonista, e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Custas
remanescentes a serem pagas pela Autora. Intime-se o Representante do Ministério Público. P.R.I. Maceió,22 de outubro de 2018.
Orlando Rocha Filho Juiz de Direito
ADV: TARCIANE FLÁVIA LOPES BASTOS (OAB 7625/AL), ADV: JOÃO DE DEUS PINHEIRO (OAB 6689A/AL), ADV: ZELINDA
MARIA ALBUQUERQUE PINHEIRO (OAB 8214/AL) - Processo 0701989-73.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Adjudicação
Compulsória - AUTOR: Moacir da Rocha Bastos - Ana Maria Lopes Bastos - RÉU: José Damário Rodrigues Sabino - Giovanna Tenório
Fernandes Sabino - DECISÃO Não obstante a parte Ré tenha informado à ﬂ. 178 acerca da interposição de Agravo de Instrumento em
face da decisão de ﬂs. 166/167, veriﬁca-se através de consulta ao SAJ, que o referido recurso encontra-se pendente de decisão. Assim,
até o presente momento não há qualquer óbice ao cumprimento da supracitada decisão, em razão da ausência de efeito suspensivo
atribuído ao recurso. Por ﬁm, considerando que conforme restou consignado na decisão de ﬂs. 166/167, a obrigação assumida pelos
Réus é decorrente de sentença judicial transitada em julgado, não cabendo mais discussão acerca do seu alcance, determino que os
Réus efetuem o cumprimento da já mencionada decisão, procedendo com a apresentação, em cartório, de todos os documentos que
se ﬁzerem necessários à elaboração de novo processo de desmembramento do imóvel objeto do negócio ﬁrmado entre as partes, na
forma como exigido pela SMCCU. Ainda, determino aos Réus que, após a ﬁnalização do novo processo de desmembramento do imóvel,
perante a SMCCU, compareçam ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital para ﬁns de assinatura dos documentos faltantes e
necessários ao registro deﬁnitivo do imóvel, em nome dos Autores, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa
diária anteriormente cominada, em caso de descumprimento. Intimem-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros
Juíza de Direito
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE (OAB 8821/AL)
- Processo 0705336-22.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: JEFERSON RAMOS
DE LIMA - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (X) Autora; (___) Ré para, no prazo de cinco dias, recolher as
custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO (OAB 4327/AL), ADV: CAIO LEITE RIBEIRO (OAB 5664/AL) - Processo 070559296.2013.8.02.0001/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - AUTOR: HL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. - RÉU:
MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Considerando a petição supra, homologo o pedido de extinção do exequente,
com base no artigo 924, inciso II do novo CPC. Custas remanescentes dispensadas. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se
com baixa. P.R.I.
ADV: MARCOS VINICIO CAVALCANTE LIMA (OAB 12848/AL) - Processo 0706034-52.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Indenização por Dano Material - AUTORA: Anneliege Cavalcante de Azevedo Cerqueira Lima - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento
ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora
intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial
atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: BRUNO ANTONIO ACIOLY CALHEIROS (OAB 9812/AL) - Processo 0708198-34.2012.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Santander Banespa S/A - Ato Ordinatório Em cumprimento ao
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (X) Autora; (___) Ré para, no prazo de
cinco dias, recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0717330-71.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: João Alberto da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do
Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para
se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos
extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP) - Processo 0717753-70.2015.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração
- Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGADO: Banco Honda S/A. - Vista a (o) Embargado (a).
ADV: PEDRO RODRIGO ROCHA AMORIM (OAB 10400/AL), ADV: RODOLFO VIEIRA FARIAS DE SOUZA (OAB 11971/AL), ADV:
ANTENOR MATEUS CORREIA NETO (OAB 8222/AL) - Processo 0718247-32.2015.8.02.0001 - Embargos à Execução - Nulidade /
Inexigibilidade do Título - EMBARGANTE: José de Almeida Eireli - Epp - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (X) Autora/Embargante; (___) Ré para, no prazo de cinco dias,
recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: RAONI SOUZA DRUMMOND (OAB 10120/AL), ADV: ADRIANA MÁCIA ARAÚJO DAMIÃO (OAB 8789/AL), ADV: ALEXANDRE
DAMIÃO DA SILVA (OAB 4970E/AL), ADV: EDUARDO FRAGA (OAB 10658/BA) - Processo 0718402-35.2015.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Santos Timóteo - REQUERIDO: Hipercard Banco Multiplo S/A Considerando o retorno dos autos do Tribunal de Justiça determino a abertura de Vista às partes para no prazo de 15 dias aduzirem
requerimentos pertinentes. Maceió /AL, 09 de setembro de 2019
ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL) - Processo 0719672-89.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTORA: Izabel de Andrade Lima Silva - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (X) Autora; (___) Ré para, no prazo de cinco dias, recolher as custas
ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
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ADV: DIEGO SANTOS SILVA (OAB 7853/SE), ADV: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 9761A/AL), ADV:
ALEXANDRE MARQUES DE LIMA (OAB 8987/AL), ADV: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO (OAB 6226A/AL), ADV:
GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA (OAB 3800/SE) - Processo 0721037-86.2015.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial
- Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Assim, por veriﬁcar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no
artigo 485, IV, c/c artigo 924, I do CPC. Custas ex legis pelo exequente, já satisfeitas pelo pagamento inicial. Sem honorários, à mingua
da citação. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se com baixa. P.R.I.
ADV: MARCOS ANTONIO DA SILVA (OAB 14451/AL), ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL), ADV: LEDA MARIA
DE ANGELIS MARTOS (OAB 241999/SP) - Processo 0722894-31.2019.8.02.0001 - Embargos de Terceiro - Busca e Apreensão
- EMBARGANTE: Aline Soares da Silva - EMBARGADO: Breno Felipe dos Santos - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento - DESPACHO Inicialmente, deﬁro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015 e da Lei nº
1.060/50. Apense-se ao processo principal (processo nº 0716440-35.2019.8.02.0001). Recebo os Embargos, para discussão. Certiﬁquese nos autos principais. Deixo para apreciar o pedido de medida liminar após a contestação ou o decurso de seu prazo. Citem-se os
Embargados, através dos advogados constituídos na ação principal, para contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias,
consignando-se que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante.
Cumpra-se. Maceió,06 de setembro de 2019 Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: ALEXANDRE ABEL XAVIER ARAGÃO (OAB 11315/ES), ADV: FLÁVIA DANTAS PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 11824/
AL) - Processo 0723463-71.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Distribuidora
Ramos e Lucena Ltda - RÉU: Fortlev Nordeste Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (X) Autora; (___) Ré para, no prazo de cinco dias,
recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOSÉ DE BARROS LIMA NETO (OAB 7274/AL), ADV: ANTONIO CLÁUDIO DE CARVALHO GUEDES (OAB 5006/AL), ADV:
RODRIGO DA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 9855/AL), ADV: CÍCERO FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 1313/AL) - Processo 072386725.2015.8.02.0001 (apensado ao processo 0734039-60.2014.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Dano Moral - REQUERENTE:
Elzenir Felix de Oliveira Monteiro - REQUERIDO: ARQUITEC - ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.a - DECISÃO
Integralizando a decisão de ﬂs. 237/238, cancelo a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 05/11/2019,
às 15h30min. Cumpra-se a supracitada decisão. Maceió , 06 de setembro de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO (OAB 7591/AL) - Processo 0724841-62.2015.8.02.0001 (apensado ao processo
0734039-60.2014.8.02.0001) - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - REQUERIDO: ARQUITEC - Arquitetura,
Engenharia e Construção Ltda. - DESPACHO Considerando o despacho da Corregedoria-Geral de Justiça de ﬂ. 22, intime-se a parte
Requerente para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 290
- CPC/2015). Maceió(AL), 28 de agosto de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: MARCELO DOS REIS MARTELLI (OAB 11821BA/L), ADV: JOÃO PAULO CARVALHO DOS SANTOS (OAB 6749/AL), ADV:
THIAGO DE SOUZA MENDES (OAB 6300/AL), ADV: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS (OAB 28240/PE) - Processo
0725361-22.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Vícios de Construção - AUTORA: Marizete Moraes de Souza Lemos - Reny de
Lima Rodrigues - Mary Lucia de Oliveira Andrade - Edvaldo Andrade da Silva - Maria de Santana Soares - Maria Rodrigues da Silva João Bernardino de Souza Neto - Eliane Ferreira da Silva - José Paulo Batista da Silva - Monica Maria da Silva - Maria José Rodrigues
dos Santos - RÉ: Sul América Companhia Nacional de Seguros - Caixa Seguradora S/A - DESPACHO Considerando que em suas
defesas, as Rés aduziram do interesse da Caixa Econômica Federal nos presentes autos, intime-se a Caixa Econômica Federal, para
que no prazo de (dez) dias, manifeste-se acerca de eventual interesse na demanda. Por ﬁm, considerando a manifestação expressa da
parte Autora acerca da ausência do interesse em conciliar (ﬂ. 665), bem como a manifestação das Rés no mesmo sentido (ﬂs. 628/629
e 633/635), cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 04/11/2019, às 16h00. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Maria
Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: ALBERT FARIAS DE ARAÚJO LINS FILHO (OAB 15713/AL), ADV: WALTER PITOMBO LARANJEIRAS FILHO (OAB 4339/AL),
ADV: CARLOS ALMIR DE LIMA BARBOSA (OAB 14974/AL) - Processo 0726624-21.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 071511678.2017.8.02.0001) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - EMBARGANTE: CFC Comércio de Moveis
Planejados Ltda - Epp - EMBARGADO: M. J. LEODINO DA SILVA RADIO TAXI - ME - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo a parte (___) Autora; (X) Ré/Embargada para, no prazo de
cinco dias, recolher as custas ﬁnais, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS. Maceió, 09 de setembro de 2019.
ADV: TIAGO BRANDÃO DE ALMEIDA (OAB 8216/AL), ADV: JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL) - Processo 072762104.2017.8.02.0001 - Monitória - Transação - AUTOR: Luiz Antônio de Lima Pires - RÉU: Jose Ednaldo Freire da Silva - Casa da Picanha
- Joao Ezequiel da Silva Restaurante Eireli - Me - Joao Ezequiel da Silva - Allure Produções e Eventos Ltda Me - João Cardoso Lima
Neto - DESPACHO Compulsando acuradamente os autos, veriﬁco que os Réus, João Ezequiel da Silva e Allure Produções e Eventos
LTDA. - ME, não foram devidamente citados nos termos do despacho proferido à ﬂ. 34, conforme se vê das Certidões dos Oﬁciais de
Justiça às ﬂs. 47 e 48, acerca das quais deve ser aberto vista ao autor, para querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Por ﬁm,
considerando a impugnação à denunciação da lide protocolada pelo denunciado às ﬂs. 93/95, através da qual o denunciado procedeu
com a conduta prevista no art. 128, inciso III do CPC/2015, dê-se vista aos denunciantes/embargantes, para querendo, se manifestarem.
Cumpra-se. Maceió(AL), 30 de agosto de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: JOÃO ROSA (OAB 15443A/AL), ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL) - Processo 0728189-93.2012.8.02.0001 Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: GENIVALDO PAULINO DA NOBREGA JUNIOR - RÉU: Banco
Volkswagen S/A - GENIVALDO PAULINO DA NOBREGA JUNIOR, devidamente qualiﬁcado nos autos, propôs AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de BANCO VOLKSWAGEM S/A, igualmente qualiﬁcado,
aduzindo, em síntese: As partes ﬁrmaram contrato de ﬁnanciamento tendo como objeto a aquisição do veículo Marca/Modelo
VOLKSWAGEM FOX 1.0, Fab/Mod 2008/2009, Cor branca, Placa NLY 1074, Chassi 9BWAA05Z594005566, a ser quitado mediante o
pagamento de 60 (sessenta) parcelas, no valor unitário de R$ 769,66 (setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
Porém, o referido contrato encontra-se eivado de encargos abusivos e ilegais, que elevaram excessivamente o valor contratado, sem
que fosse dado conhecimento prévio ao Autor acerca destas condições, de modo que fora possível adimplir tão somente com 06 (seis)
prestações. Requereu, liminarmente: a) A autorização para o depósito judicial do valor tido como incontroverso, com vistas à exclusão/
abstenção de inclusão do nome do Autor nos órgãos de restrição do crédito, protestos em cartório e manutenção da sua posse no
veículo. b) A inversão do ônus da prova. Requereu, no mérito, o julgamento procedente da presente ação, para declarar a nulidade das
cláusulas contratuais abusivas, mediante a eliminação da capitalização mensal de juros, IOF, juros moratórios, anatocismo, comissão de
permanência cumulada com correção monetária, e demais tarifas cobradas sem especiﬁcação, com a condenação da Ré à devolução,
em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo Autor. Com a exordial vieram os documentos de ﬂs.11/16. O pedido liminar fora
deferido em parte através da decisão de ﬂs.25/35. Devidamente citado, o Réu apresentou Contestação às ﬂs.40/64, sob os seguintes
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argumentos: 1. Preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da exordial. 2. O contrato fora ﬁrmado de acordo com os
ditames legais, não havendo que se falar em defeito do negócio, ou mesmo ilegalidade dos termos da avença, o que impossibilita a
revisão dos seus termos. 3. Os juros remuneratórios foram ﬁxados dentro da média praticada pelo mercado, não havendo que se falar
em juros exorbitantes, bem como não mais existe a limitação constitucional dos juros em 12% (doze por cento) ao ano. 4. Por força da
Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, é permitida a capitalização mensal de juros. 5. Legalidade da cobrança da
comissão de permanência, não cumulada com correção monetária, bem como dos encargos moratórios, ﬁxados dentro dos limites
legais, IOF e demais tarifas bancárias. Juntou documentos de ﬂs.65/88, com vistas a comprovar o alegado. Houve Réplica por parte do
Autor às ﬂs.91/95, através da qual refutou a tese suscitada pela defesa, bem como reiterou os termos e pedidos da exordial. Indagadas
as partes acerca da possibilidade de conciliação e do interesse na produção de provas, apenas o Réu se manifestou, tendo pugnado
pelo julgamento antecipado do mérito. Em virtude de o Autor não ter realizado os depósitos judiciais na forma como determinado, a
decisão liminar proferida às ﬂs.25/35 fora revogada (ﬂ.104). É o relatório. Fundamento e decido. Tratam os autos de Ação Revisional de
Contrato de Financiamento com Pedido de Liminar, proposta por GENIVALDO PAULINO DA NOBREGA JUNIOR, em face de BANCO
VOLKSWAGEM S/A, sob o argumento de que o contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre as partes apresenta critérios de cálculos ilegais
e abusivos, bem como estão sendo cobrados encargos em excesso. O processo suporta o julgamento no estado em que se encontra,
conforme o que preceitua o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas para
formar o convencimento deste Magistrado. Antes de adentrar ao exame do mérito da ação, cumpre registrar a necessidade de discussão
das preliminares processuais suscitadas pelo Réu, quais seja, a impugnação ao valor da causa e inépcia da exordial. Sem embargos,
esclareço que no tocante às ações em que se discutem os termos de contrato de ﬁnanciamento, o Novo Código de Processo Civil, em
seu art. 292, inciso II, preceitua que: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que
tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modiﬁcação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do
ato ou o de sua parte controvertida; Deste modo, entendo que o valor da causa deverá ser condizente com o proveito econômico
almejado com a revisão do contrato de ﬁnanciamento descrito na exordial. Considerando os valores constantes na planilha de ﬂ.16,
veriﬁco que o contrato ﬁrmado entre as partes possui o valor original de R$ 46.140,00 (quarenta e seis mil, cento e quarenta reais),
enquanto que, com a revisão dos seus termos, o Autor pretende reduzir este valor para R$ 36.036,01 (trinta e seis mil, trinta e seis reais
e um centavo). Sendo assim, o proveito econômico que se pretende obter com a causa é calculado através da diferença entre os valores
supracitados (valor original do contrato e o valor incontroverso), o que no presente caso perfaz o montante de R$ 10.103,99 (dez mil,
centos e três reais e noventa e nove centavos). Tal entendimento, destaco, não destoa da jurisprudência do Egrégio TJ/AL e demais
tribunais pátrios, conforme atestam as seguintes decisões: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA À CAUSA.
DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O valor da causa deve sempre corresponder ao proveito econômico almejado. 2. A
juntada de planilha com os valor incontroverso da dívida pode ser utilizado para determinar o proveito econômico, sendo aferível tal valor
pela subtração do valor total da dívida do valor tido como incontroverso. 3. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido.
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: AI 00055408120128020000 AL 0005540-81.2012.8.02.0000 - Orgão Julgador: 1ª Câmara Cível Publicação: 26/11/2013 - Julgamento: 20 de Novembro de 2013 - Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo) CIVIL. PROCESSO
CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacíﬁco ao relacionar o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a
demanda. 2. Nesse tipo de demanda o valor da causa não poderá ser calculado nem com base no valor do contrato em sua integralidade,
tampouco com base em valor irrisório. 3. Se na ação revisional o que se pretende é a redução do valor das prestações do contrato, o
valor da causa não poderá ser o valor do próprio contrato, de acordo com as parcelas originais, mas sim um valor compatível com a
redução pretendida, que está diretamente relacionada ao conteúdo econômico da demanda 4. Recurso improvido. (TJ-PI - Apelação
Cível: AC 00057257720118180140 PI 201300010016981 - Orgão Julgador: 2ª Câmara Especializada Cível - Publicação: 06/08/2015
-Julgamento: 14 de Julho de 2015 - Relator: Des. José Ribamar Oliveira) AÇÃO REVISIONAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO - Tratando-se de ação revisional de contrato bancário, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico
pretendido pela parte autora e não ao valor do contrato. (TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv: AI 10079130849460001 MG - Orgão
Julgador: Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL - Publicação: 10/06/2014 - Julgamento: 03 de Junho de 2014 - Relator: Moacyr Lobato)
Portanto, considerando que o supracitado valor corresponde ao proveito econômico pleiteado pelo Impugnado na presente ação, entendo
que o mesmo deve ser adotado para ﬁns de ﬁxação do valor da causa. Outrossim, não há que se falar em inépcia da exordial, porquanto
o Autor indicou, de forma clara e precisa, quais encargos contratuais entende como abusivos, razão pela qual não há que se falar em
revisão genérica da avença. Mais que isso, diante de possíveis abusividades do conteúdo contratual, que serão melhores analisadas
quando do exame do mérito, soa plenamente possível o pedido judicial de revisão do contrato. Prosseguindo, cumpre esclarecer que no
tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, é indiscutível o enquadramento das ﬁguras de consumidor e fornecedor do
Autor e do Réu, respectivamente, na presente ação, pois a relação de consumo é ﬂagrante, vez que as relações que têm por escopo a
colocação de bens e serviços em circulação para ﬁns de aquisição e uso, devem ser disciplinadas pelas regras consumeristas, por força
dos arts. 2º e 3º do CDC. Além disso, têm-se o entendimento paciﬁcado do STJ, expresso através da Súmula nº 297, ao estabelecer que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições ﬁnanceiras”. Sem embargos, é necessário salientar que as relações
contratuais hodiernamente estão regradas pelos princípios da boa-fé, função social do contrato e equidade material. Com o advento do
Código Civil de 2002, a diretriz “pacta sunt servanda”, até então tida como quase absoluta, foi relativizada, ou seja, não mais prevalece
no que pertine às relações de natureza bancária, dada a discrepância veriﬁcada entre o consumidor e os conglomerados ﬁnanceiros que
se aproveitam da necessidade latente de parte da população que, no afã de sobreviver à atual conjuntura de mercado, se vê obrigada a
aceitar as regras ditadas pelas instituições ﬁnanceiras. Assim, o Poder Judiciário, na pessoa do Juiz, deve buscar o justo nessas relações,
corrigindo lucros arbitrários. É de suma importância observar que a limitação constitucional dos juros em 12% (doze por cento), não mais
existe, vez que foi retirada da Constituição com o advento da Emenda Constitucional nº 40/2003. No entanto, apesar desta exclusão,
não existe a plena liberdade para os Bancos e Instituições Financeiras quanto à cobrança de juros. A possibilidade de controle do
equilíbrio contratual pelo Poder Judiciário prepondera, com fundamento em numerosos princípios - em especial o da função social do
contrato e o da boa fé - sempre que se comprovar a discrepância entre a taxa cobrada pelo Banco ou Instituição Financeira ao
Consumidor, com a média do mercado para as operações de mesma espécie. Neste passo, conforme informações fornecidas pelo site
do Banco Central do Brasil, a taxa anual média de juros remuneratórios praticada pelo mercado, no mês da contratação - maio de 2012
- fora ﬁxada em 22,57%, enquanto a taxa prevista no contrato (ﬂ.72) fora de 22,56%, ou seja, abaixo da média praticada pelo mercado,
motivo pelo qual não há que se falar em revisão. Prosseguindo, é de suma importância esclarecer que a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual é considerada legal, portanto permitida, desde que haja a devida previsão no contrato, exigência esta que
pode ser atendida mediante a simples previsão de taxa de juros anual superior a 12 (doze) vezes a mensal, conforme entendimento
sumulado do STJ, senão vejamos: Súmula nº 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Diário Oﬁcial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau

Maceió, Ano XI - Edição 2423

53

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula nº 541 - 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. Portanto, considerando que a taxa mensal
de juros fora ﬁxada contratualmente em 1,71%, enquanto a taxa anual prevista é de 22,57%, conclui-se pela legalidade da capitalização
de juros, não havendo que se falar em revisão quanto a este ponto. Em relação à incidência do IOF, esclareço que sua cobrança diluída
nas parcelas é legal, desde que pactuada contratualmente, o que se veriﬁca no presente caso, haja vista que há a sua previsão nos
contratos ﬁrmados entre as partes. Tal entendimento, destaco, encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio STJ, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE
CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.1. “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” - grifo nosso (2ª Seção, REsp
973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [] 8. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio ﬁnanciamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: [] 3ª Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de ﬁnanciamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais - 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifos nossos). No que concerne à tarifa de
cadastro, igualmente reputada como ilegal pelo Autor, entendo que tal pedido não prospera, haja vista que nosso ordenamento jurídico
tem permitido a cobrança da referida tarifa, conforme estabelecido na Súmula nº 566 do STJ, expressa nos seguintes termos: Súmula nº
566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição ﬁnanceira. Por ser o contrato posterior ao início da
vigência da referida resolução, igualmente não há que se falar em ilegalidade quanto à cobrança deste encargo. Sem embargos, a
comissão de permanência, desde que pactuada, é permitida pelo Banco Central do Brasil, segundo as taxas de mercado do dia do
pagamento. Com efeito, representa não só meio de coerção do devedor, como possui cunho indenizatório, preﬁxando o cálculo do
prejuízo em decorrência da mora. Entretanto, para não conﬁgurar cláusula potestativa, deve ter como limite a taxa pactuada no contrato
celebrado, de acordo com o entendimento paciﬁcado pelo STJ, através das Súmulas 294 e 296, transcritas a seguir: Súmula nº 294 Cláusula Potestativa - Comissão de Permanência - Taxa Média de Mercado - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula nº 296 - Juros Remuneratórios - Comissão de Permanência - Inadimplência - Taxa Média de Mercado - Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Entretanto, urge registrar que é inadmissível a sua cobrança cumulada com
correção monetária, juros remuneratórios, ou com outros encargos moratórios, sejam eles denominados juros ou multa contratual. Tal
entendimento possui amparo na Súmula 30 do STJ, e jurisprudência corrente da Egrégia Corte: Súmula nº 30 - A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO
COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A
comissão de permanência pode ser cobrada de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com
correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2ª Seção, AgRg no REsp 706.368/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). 2. É cabível a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando
veriﬁcada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente
da comprovação do equívoco no pagamento. 3. A jurisprudência da Segunda Seção se ﬁrmou no sentido de que “não se aplicam as
mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta decorrentista,
entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 182141 SC 2012/0107680-5 - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Publicação:
DJe de 19/05/2015 - Julgamento: 12 de Maio de 2015 - Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) Consequentemente, considerando
que a comissão de permanência foi cobrada cumulativamente com juros e multa contratual, nos termos do item do contrato ﬁrmado entra
as partes, estes deverão ser excluídos, permanecendo tão somente a comissão de permanência, na hipótese de ser mais vantajosa.
Desta feita, sendo veriﬁcada ilegalidade no contrato ﬁrmado entre as partes, no que concerne à cumulação indevida de encargos
moratórios, entendo pela necessidade de realização dos devidos cálculos, em fase de liquidação de sentença, com vistas a determinar
o quantum devido pelo Autor, caso exista. Entretanto, caso haja saldo a receber, em favor do Autor, este deverá ser devolvido, na forma
simples, pois, para que houvesse a devolução em dobro, deveria existir má-fé por parte do Réu, o que não ﬁcou comprovado nos autos.
No mesmo sentido, o caso em questão não se enquadra na hipótese prevista no art. 940 do Código Civil, e assim, como dito acima, caso
existam valores a serem ressarcidos, em favor do Autor, isto deverá ser feito na forma simples. Destaco que tal entendimento encontra
respaldo na jurisprudência de nossos Tribunais. Vejamos: ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. LEGALIDADE. TARIFA
DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. CONTRATO QUE
NÃO ESPECIFICA A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DO VRG. VIABILIDADE. RESP REPETITIVO N.º 1.099.212. [] Não é devida a repetição de indébito em dobro porque não
comprovada a má-fé da ﬁnanceira. Ocorrida a rescisão do contrato de arrendamento mercantil com a reintegração de posse do bem pela
arrendante, deve ser efetuada a restituição do valor residual garantido após sua compensação com o débito. Quando o produto da soma
do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário
receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (REsp
n.º 1.099.212-RJ). Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré provido. (TJ-SP - Apelação: APL 00757084920128260224 SP
0075708-49.2012.8.26.0224 - Orgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado - Publicação: 21 de maio de 2015 - Julgamento: 18 de
maio de 2015 - Relator: Gilberto Leme) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PESSOA NATURAL. APLICABILIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS E SERVIÇOS CORRESPONDENTES NÃO
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES.
NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. I - O diploma consumerista é aplicável às instituições ﬁnanceiras, consoante assevera a súmula nº
297 do eg. STJ. II - A cobrança dos valores relativos a serviços de terceiros e serviços correspondentes não bancários, embora pactuada
entre as partes, deve ser decotada quando não há qualquer informação a respeito de sua função. III - A devolução em dobro da quantia
indevidamente cobrada pressupõe má-fé da parte ou cobrança de dívida já paga, consoante exegese dos artigos 42 § único do Código
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de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10518110252070001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento:
12/12/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013) (grifo nosso). Por ﬁm, quanto ao valor dos
honorários advocatícios de sucumbência, ﬁxo-os em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o valor atribuído à causa, por força do que
preceitua o art. 85, § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil, que assim versam: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. [] § 2o Os honorários serão ﬁxados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: []
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz ﬁxará
o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Porém, considerando que o Réu decaiu em
parte mínima do pedido, incide na condenação ao ônus da sucumbência a norma prevista no art. 86, parágrafo único do Novo CPC, que
assim preceitua: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pelo Autor, GENIVALDO
PAULINO DA NOBREGA JUNIOR, para determinar tão somente que, diante da cumulação da comissão de permanência com juros ou
multa contratual, estes deverão ser excluídos, permanecendo tão somente a comissão de permanência, na hipótese de ser mais
vantajosa. Consequentemente, condeno o Réu, BANCO VOLKSWAGEN S/A, à devolução da quantia paga indevidamente, acrescida de
correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso, com fulcro na Súmula nº 43 do STJ, e acrescidos de juros
moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do Código Civil e 161 §1º do Código Tributário Nacional, os quais
ﬂuirão a partir desta sentença, a ser abatido do saldo devedor em nome da Autora, se houver. Considerando que o Réu decaiu em parte
mínima do pedido, condeno o Autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil
reais), com fulcro nos arts. 85, parágrafos 2º e 8º e 86, do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Maceió,27 de setembro de 2018.
Orlando Rocha Filho Juiz de Direito
ADV: ISOLDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (OAB 16220/AL) - Processo 0731339-72.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Capitalização / Anatocismo - AUTOR: Benaia Almeida dos Santos - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX,
do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a),
para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos
fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
Adriana Mácia Araújo Damião (OAB 8789/AL)
Albert Farias de Araújo Lins Filho (OAB 15713/AL)
Alexandre Abel Xavier Aragão (OAB 11315/ES)
Alexandre Damião da Silva (OAB 4970E/AL)
Alexandre Marques de Lima (OAB 8987/AL)
Alexandre Medeiros Sampaio (OAB 4327/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Antenor Mateus Correia Neto (OAB 8222/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio Cláudio de Carvalho Guedes (OAB 5006/AL)
Antônio J. M. de S. Cavalcanti (OAB 7028/AL)
Antonio Pimentel Cavalcante (OAB 8821/AL)
Bruno Antonio Acioly Calheiros (OAB 9812/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Caio Leite Ribeiro (OAB 5664/AL)
Carlos Almir de Lima Barbosa (OAB 14974/AL)
Carlos Augusto Monteiro Nascimento (OAB 6226A/AL)
Carlos Benedito Lima Franco dos Santos (OAB 7123-A/AL)
Cícero Fernandes de Oliveira (OAB 1313/AL)
Cleantho de Moura Rizzo Neto (OAB 7591/AL)
David Araújo Padilha (OAB 9005/AL)
DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/AL)
Diego Santos Silva (OAB 7853/SE)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Eduardo Fraga (OAB 10658/BA)
Eduardo José de Souza Lima Fornellos (OAB 28240/PE)
Elizete Aparecida Oliveira Scatigna (OAB 9761A/AL)
Expedito dos Santos Júnior (OAB 8661/AL)
Flávia Dantas Pereira de Albuquerque (OAB 11824/AL)
Frederico Ferreira Barbosa Filho (OAB 7340/AL)
Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB 3800/SE)
Gleiciele da Costa Cerqueira (OAB 7079B/AL)
Isolda Cavalcante de Oliveira (OAB 16220/AL)
João de Deus Pinheiro (OAB 6689A/AL)
João Luiz Batista da Silva (OAB 8986/AL)
João Paulo Carvalho dos Santos (OAB 6749/AL)
JOÃO ROSA (OAB 15443A/AL)
José de Barros Lima Neto (OAB 7274/AL)
José Ricardo Moraes de Omena (OAB 5618/AL)
Juarez Ferreira da Silva (OAB 2725/AL)
Leda Maria de Angelis Martos (OAB 241999/SP)
Lucas Gonzaga de Oliveira (OAB 12923/AL)
Marcelo dos Reis Martelli (OAB 11821BA/L)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
Marco Aurélio Pinheiro Gonsalves (OAB 17151/DF)
Marcos Antonio da Silva (OAB 14451/AL)
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Marcos Vinicio Cavalcante Lima (OAB 12848/AL)
Michelle Lucena Gonçalves Salas (OAB 20983/DF)
MIrella Martins Vieira de Melo (OAB 8760/AL)
Pedro Rodrigo Rocha Amorim (OAB 10400/AL)
Raoni Souza Drummond (OAB 10120/AL)
Rodolfo Vieira Farias de Souza (OAB 11971/AL)
rodrigo da cruz de oliveira (OAB 9855/AL)
Silvia Aparecida Verreschi Costa (OAB 157721/SP)
Tarciane Flávia Lopes Bastos (OAB 7625/AL)
Thiago de Souza Mendes (OAB 6300/AL)
Tiago Brandão de Almeida (OAB 8216/AL)
Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB 7312/AL)
Walter Pitombo Laranjeiras Filho (OAB 4339/AL)
Zelinda Maria Albuquerque Pinheiro (OAB 8214/AL)
ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA VALÉRIA LINS CALHEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO GUSTAVO DAMASCENO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0325/2019
ADV: LUIZ ANDRÉ BRAGA GRIGÓRIO (OAB 10741/AL), ADV: IREMAR MARINHO DE BARROS (OAB 1196/AL) - Processo
0001396-42.2004.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Indenização por Dano Moral - EMBARGANTE: Rivoldo Costa Sarmento
Júnior - EMBARGADO: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS - Autos n° 0001396-42.2004.8.02.0001/01 Ação: Embargos de Declaração
Embargante: Rivoldo Costa Sarmento Júnior Embargado: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS SENTENÇA Trata-se de Embargos de
Declaração proposto por RIVOLDO COSTA SARMENTO JÚNIOR em face de GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, em virtude de sentença
proferida nos autos principais, na qual julgou improcedente a ação (ﬂs. 236/271). Alega em síntese que o processo em tela ﬁcou parado
por quase 12 (doze) anos, e por este motivo, era necessário que houvesse a intimação da parte embargante para manifestar interesse
no prosseguimento do feito antes da sentença. Assim, requereu que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes. A parte
embargada foi devidamente intimada, mas não apresentou contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, ressalto
que os embargos foram apresentados tempestivamente e que não assiste razão à embargante, como será explanado a seguir. Os
embargos declaratórios encontram-se disciplinados no artigo 1022 do Código de Processo Civil que prevê: Art. 1.022. Cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, observa-se que os
embargos de declaração são um recurso destinado a requerer, ao juiz prolator da decisão, que seja elucidada obscuridade, afastada
contradição ou suprida omissão existente no julgado. Através deste recurso, o magistrado poderá exercer o juízo de retratação, ou
seja, sanar alguma falha existente em seu pronunciamento, a pedido de uma das partes. Ocorre a obscuridade quando faltar clareza
na redação do julgado, o que implica diﬁculdade de se tirar a verdadeira inteligência ou exata interpretação, isto é, quando a decisão é
ambígua. A contradição consiste na incerteza que os termos da decisão acarretam, ou seja, veriﬁca-se contradição quando o julgado
apresenta situações entre si inconciliáveis. A omissão dá-se quando o julgado deixa de se manifestar acerca de ponto, ou questão,
que deveria ter sido dirimido. Da sentença de ﬂs. 263/271, a parte autora, por conduto do seu advogado, apresentou embargos de
declaração questionando, em resumo, que o provimento jurisdicional ﬁnal padecia do vício de omissão. Compulsando os autos, veriﬁco
que, ao contrário do alegado pela parte embargante, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão proferida, capaz
de ser apreciada em sede de embargos de declaração, pois eventual insatisfação com o entendimento apresentado em sentença não
é passível de análise via embargos declaratórios. Portanto, as questões sustentadas têm conteúdo meritório do recurso de apelação,
razão pela qual incabível, in casu, tomar conhecimento dos embargos de declaração para tal objetivo. Dito isso, NÃO CONHEÇO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte autora e mantenho in totum, a sentença proferida às páginas 263/271, por não
vislumbrar qualquer erro, passível de modiﬁcação por meio do recurso interposto, na apreciação da causa. Publique-se. Maceió,22 de
julho de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: OSWALDO DE ARAÚJO COSTA NETO (OAB 7834/AL) - Processo 0034024-74.2010.8.02.0001 (001.10.034024-6) Cumprimento de sentença - Cheque - AUTORA: Luciana Lima da Silva - Autos n° 0034024-74.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de
Sentença Autor: Luciana Lima da Silva Réu: Umberto Bof Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão do Oﬁcial de Justiça de pág. 218 dos autos, no
prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Soares de Souza Analista Judiciária
ADV: GUSTAVO BERBASI GOMES DIAS (OAB 25254/BA), ADV: MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 15928/AL), ADV:
ENY BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: EDUARDO FRAGA (OAB 10658/BA), ADV: ANDREA FREIRE TYNAN (OAB 10699/BA),
ADV: MARCELO DE SANTANA DANEU (OAB 5.539/AL) - Processo 0057509-11.2007.8.02.0001 (001.07.057509-7) - Cumprimento
de sentença - Processo e Procedimento - AUTOR: Manoel Antônio de Medeiros Mello - RÉU: Banco Itaú S.A - Autos n° 005750911.2007.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Manoel Antônio de Medeiros Mello Réu: Banco Itaú S.A DESPACHO Ante
o requerimento de habilitação da hardeira do Sr. Manoel Antônio de Medeiros Mello, determino que seja providenciada a abertura do
inventário e a sucessão no feito deve se dar pelo espólio. Intimações necessárias. Maceió(AL), 09 de abril de 2019. Maria Valéria Lins
Calheiros Juíza de Direito
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0701457-12.2011.8.02.0001 (apensado ao processo
0034165-59.2011.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, ACOLHO, EM PARTE, os presentes Embargos
de Declaração, para reconhecer corrigir o erro material, contudo, mantenho os efeitos da sentença embargada, devendo ser modiﬁcado
apenas no que se diz respeito a homologação, e que a perda do objeto se deu por conta da sentença de revisão do contrato, processo
apenso a este, que estabeleceu novos parâmetros para o cumprimento da obrigação Certiﬁque-se o conteúdo desta decisão nos autos
principais. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se com baixa. P.R.I.
ADV: ALEXANDRE MARQUES DE LIMA (OAB 8987/AL), ADV: DELCIO DELIBERATO (OAB 8988/AL), ADV: MÁRCIO ALVES
BARBOSA (OAB 9440/AL) - Processo 0702651-13.2012.8.02.0001/01 - Cumprimento de sentença - AUTOR: PERFIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - EPP - RÉU: José Amro Pereira Melo - Ato Ordinatório Em cumprimento ao art. 2º, XXVI, “b”, do
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do expediente/certidão/documento de
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ﬂs. 16, abro vista dos autos ao advogado da parte Autora para requerer o que entender direito. Maceió, 23 de agosto de 2019. Pedro
Gustavo Damasceno de Melo Chefe de Secretaria
ADV: WILSON MARCELO DA COSTA FERRO (OAB 6978/AL) - Processo 0705092-20.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Luciano Deodato Guedes - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no
Provimento n.º 15/2019, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a comunicação de renúncia ao
mandato foi juntada aos autos sem o ciente do outorgante, ﬁca o advogado da parte Autora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias,
dar ciência à mesma da sua renúncia a ﬁm de que seja possível a nomeação de um novo patrono.
ADV: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE (OAB 8821/AL) - Processo 0706161-97.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: ANTONIO GENAILSON TERTO DA SILVA - SENTENÇA ANTONIO GENAILSON TERTO
DA SILVA, devidamente qualiﬁcado nos autos, propôs AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDOS LIMINARES em face de
BANCO HONDA S.A., igualmente qualiﬁcado, aduzindo, em síntese: 1. Que as partes ﬁrmaram contrato de ﬁnanciamento, de nº 032.950,
no valor de R$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa reais), tendo como objeto a aquisição, de acordo com os documentos juntados,
o veículo Marca/Modelo HONDA CG 125 FAN ES, Ano/Mod 2011/2011, Chassi 9C2JC4120BR531798, Placa NML 6391, de acordo com
documentos anexados, a ser quitado mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor unitário de R$ 251,15 (duzentos
e cinquenta e um reais e quinze centavos). 2. Foram quitadas 20 (vinte) parcelas, porém, em virtude dos encargos abusivos e ilegais
impostos pelo Réu, o Autor não tem mais condições de adimplir o contrato. Requereu: a) A inversão do ônus da prova. b) Que seja
mantido na posse do bem. c) A autorização para o depósito judicial dos valores incontroversos, com vistas à exclusão/abstenção do
nome do Autor nos órgãos de restrição do crédito. d) O julgamento procedente da presente ação, para declarar a nulidade dos valores
contratuais abusivos e/ou ilegais, com a consequente revisão e devolução dos valores, mediante eliminação dos juros e encargos
abusivos. e) A concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Juntou os documentos de ﬂs. 15/45, com vistar a provar o
alegado. Proferida decisão liminar às ﬂs.47/54, sendo deferido em parte o pleito antecipatório, através do qual foi deferido o pedido de
proibição de inclusão de seu nome nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, foi autorizado ao Autor a consignação,
em juízo, dos valores das parcelas integrais, como no contrato, que se encontram em aberto até a data da ciência da decisão e a
inversão do ônus da prova e sendo determinado que, ao ﬁnal do processo, seja expedido novo espelho das custas judicias no importe do
valor do contrato, tendo em vista o valor equivocado dado à ação pelo Autor. Devidamente citado, o Réu apresentou Contestação às
ﬂs.65/107, sob os seguintes argumentos: 1. Preliminar de inépcia da exordial. 2. O contrato fora ﬁrmado de acordo com os ditames
legais, não havendo que se falar em defeito do negócio, ou mesmo ilegalidade dos termos da avença, o que impossibilita a revisão dos
seus termos. 3. Os juros remuneratórios foram ﬁxados dentro da média praticada pelo mercado, não havendo que se falar em juros
exorbitantes, bem como não mais existe a limitação constitucional dos juros em 12% (doze por cento) ao ano. 4. Por força da Medida
Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, é permitida a capitalização mensal de juros. 5. Legalidade da cobrança da comissão de
permanência, não cumulada com correção monetária, bem como dos encargos moratórios, ﬁxados dentro dos limites legais, IOF e
demais tarifas bancárias. Carreou aos autos os documentos de ﬂs.108/112. A liminar fora revogada, pela decisão de ﬂ. 121, em virtude
do não cumprimento da determinação judicial do depósito das parcelas ditas por incontroversas/integrais mensalmente ou comprovante
do pagamento das parcelas, conforme atesta a Certidão de ﬂ. 120. Indagadas as partes acerca da possibilidade de conciliação e do
interesse na produção de provas (ﬂ.150), as duas partes se manifestaram, informando que não possuem interesse em conciliar e que
não possuem mais provas a produzir. É o essencial a relatar. Passo a fundamentar e decidir. Tratam os autos de Ação Revisional de
Contrato c/c Pedidos Liminares, proposta por ANTONIO GENAILSON TERTO DA SILVA, em face de BANCO HONDA S.A, sob o
argumento de que o contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre as partes apresenta critérios de cálculos ilegais e abusivos, bem como
estão sendo cobrados encargos em excesso. O processo suporta o julgamento no estado em que se encontra, conforme o que preceitua
o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de prova em audiência para formar o
convencimento desta Magistrada. Inicialmente, cumpre esclarecer que no tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
é indiscutível o enquadramento das ﬁguras de consumidor e fornecedor do Autor e do Réu, respectivamente, na presente ação, pois a
relação de consumo é ﬂagrante, vez que as relações que têm por escopo a colocação de bens e serviços em circulação para ﬁns de
aquisição e uso, devem ser disciplinadas pelas regras consumeristas, por força dos arts. 2º e 3º do CDC. Além disso, têm-se o
entendimento paciﬁcado do STJ, expresso através da Súmula nº 297, ao estabelecer que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições ﬁnanceiras”. Em que pese ter havido determinação por meio de decisão liminar, às ﬂs. 47/54, que deferiu o pedido de
inversão do ônus da prova em favor do Autor, não há nos autos, o contrato ﬁrmado entre as partes, ao que como se depreende do
determinado, deveria ser de incumbência do Réu. De forma que, não havendo contrato para contestar as alegações do Autor, devem ser
consideradas como verossímeis as suas alegações. Prosseguindo, é necessário salientar que as relações contratuais hodiernamente
estão regradas pelos princípios da boa-fé, função social do contrato e equidade material. Com o advento do Código Civil de 2002, a
diretriz “pacta sunt servanda”, até então tida como quase absoluta, foi relativizada, ou seja, não mais prevalece no que pertine às
relações de natureza bancária, dada a discrepância veriﬁcada entre o consumidor e os conglomerados ﬁnanceiros que se aproveitam da
necessidade latente de parte da população que, no afã de sobreviver à atual conjuntura de mercado, se vê obrigada a aceitar as regras
ditadas pelas instituições ﬁnanceiras. Assim, o Poder Judiciário, na pessoa do Juiz, deve buscar o justo nessas relações, corrigindo
lucros arbitrários. É de suma importância observar que a limitação constitucional dos juros em 12% (doze por cento), não mais existe,
vez que foi retirada da Constituição com o advento da Emenda Constitucional nº 40/2003. No entanto, apesar desta exclusão, não existe
a plena liberdade para os Bancos e Instituições Financeiras quanto à cobrança de juros. A possibilidade de controle do equilíbrio
contratual pelo Poder Judiciário prepondera, com fundamento em numerosos princípios - em especial o da função social do contrato e o
da boa fé - sempre que se comprovar a discrepância entre a taxa cobrada pelo Banco ou Instituição Financeira ao Consumidor, com a
média do mercado para as operações de mesma espécie. Assim, deve ser utilizada a taxa anual média fornecida pelo site do Banco
Central, no mês da contratação. Prosseguindo, é de suma importância esclarecer que a capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual é considerada legal, portanto permitida, desde que haja a devida previsão no contrato, exigência esta que pode ser atendida
mediante a simples previsão de taxa de juros anual superior a 12 (doze) vezes a mensal, conforme entendimento sumulado do STJ,
senão vejamos: Súmula nº 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada. Súmula nº 541 - 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. Logo, por ser o contrato posterior à data da vigência da referida
medida provisória, a taxa anual deve ser superior ao duodécuplo da taxa mensal, em que havendo isso, não há que se falar em
ilegalidade no que concerne à contratação da capitalização mensal de juros. Por sua vez, a comissão de permanência, desde que
pactuada, é permitida pelo Banco Central do Brasil, segundo as taxas de mercado do dia do pagamento. Com efeito, representa não só
meio de coerção do devedor, como possui cunho indenizatório, preﬁxando o cálculo do prejuízo em decorrência da mora. Entretanto,
para não conﬁgurar cláusula potestativa, deve ter como limite a taxa pactuada no contrato celebrado, de acordo com o entendimento
paciﬁcado pelo STJ, através das Súmulas 294 e 296, transcritas a seguir: Súmula nº 294 - Cláusula Potestativa - Comissão de
Permanência - Taxa Média de Mercado - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela
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taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula nº 296 - Juros Remuneratórios Comissão de Permanência - Inadimplência - Taxa Média de Mercado - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado. No entanto, é inadmissível a cobrança da comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros
remuneratórios, ou com outros encargos moratórios, sejam eles denominados juros ou multa contratual. Tal entendimento possui amparo
na Súmula 30 do STJ, e jurisprudência corrente da Egrégia Corte: Súmula nº 30 - A comissão de permanência e a correção monetária
são inacumuláveis. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS
BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A comissão de permanência pode ser
cobrada de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado 30
da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2ª Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
unânime, DJU de 8.8.2005). [] 3. A jurisprudência da Segunda Seção se ﬁrmou no sentido de que “não se aplicam as mesmas taxas
cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta decorrentista, entendimento
que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 182141 SC 2012/0107680-5 - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Publicação: DJe de
19/05/2015 - Julgamento: 12 de Maio de 2015 - Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) De forma que, no caso de ser veriﬁcada a
incidência da comissão de permanência cumulada dessa forma, deve haver a exclusão de tal encargo. Enquanto, no caso de não haver
a cumulação descrita, deve ser mantida a incidência de juros moratórios como constante no contrato ﬁrmado entre as partes. Em relação
à incidência do IOF, esclareço que sua cobrança diluída nas parcelas é legal, desde que pactuada entre as partes, o que se veriﬁca no
presente caso, haja vista que há a sua previsão no contrato ﬁrmado entre as partes. Tal entendimento, destaco, encontra respaldo na
jurisprudência do Egrégio STJ, senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE. [] 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio ﬁnanciamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: [] 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de ﬁnanciamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais - 10. Recurso especial parcialmente
provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
(grifos nossos). Por ﬁm, quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, ﬁxo-os em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista
o valor atribuído à causa, por força do que preceitua o art. 85, § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil, que assim versam: Art. 85. A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [] § 2o Os honorários serão ﬁxados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: [] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz ﬁxará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, ANTONIO
GENAILSON TERTO DA SILVA, para determinar que a taxa de juros remuneratórios compostos deverá ser aquela correspondente à
média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês da contratação, porém, no caso de a taxa de juros no contrato ﬁrmado entre
as partes ser menor, deve permanecer aquela disposta contratualmente. Determino a exclusão da cumulação de comissão de
permanência com outros encargos moratórios (juros e multa), devendo prevalecer tão somente a comissão de permanência, caso seja
mais favorável ao Autor. Caso contrário, prevalecerão os juros moratórios e a multa, podendo ser cumulados entre si. Condeno o Réu,
BANCO HONDA S.A, a abater do saldo devedor, que será apurado em liquidação de sentença, em favor do Autor, se houver, os valores
pagos indevidamente, na forma simples, visto que não restou comprovada a má-fé na cobrança, sendo tal quantia monetariamente
corrigida pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso, com fulcro na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros moratórios legais de
1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do CC/02 e 161 §1º do CTN, os quais ﬂuirão a partir desta sentença. Condeno, por ﬁm,
o Réu e Autor, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro
em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, parágrafos 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Maceió,18 de junho de
2018. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: AUGUSTO SÁVIO MACHADO LINS (OAB 9612/AL) - Processo 0710014-12.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Obrigação de Fazer / Não Fazer - REPTANTE: José Carlos da Silva - RÉU: Colégio São Lucas Alagoano Ltda - ME - Assim, ante o
exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de fornecimento de histórico escolar formulado pelo Autor, JOÃO
VITOR BARBOSA DA SILVA, representado por seu genitor, José Carlos da Silva, para conﬁrmar os efeitos da medida liminar, cumprida
pelo Réu, COLÉGIO SÃO LUCAS ALAGOANO LTDA. - ME, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o
Réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), monetariamente
corrigido, com fulcro no art. 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil. P.R.I.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 15483A/AL) - Processo 0714447-30.2014.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard S/A - Autos n° 0714447-30.2014.8.02.0001 Ação: Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Itaúcard S/A Réu: ROSEMARY LAUREANO DA SILVA Ato Ordinatório: Em cumprimento
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão do
Oﬁcial de Justiça de pág. 93 dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Soares de Souza
Analista Judiciária
ADV: LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS (OAB 16147/AL) - Processo 0715848-88.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos
de Saúde - AUTORA: Maria Celeste Albuquerque Cavalcante - Carlos Roberto Cavalcante dos Prazeres - DECISÃO Inicialmente, deﬁro
os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 98 e seguintes do novo CPC e Lei n.º 1.060/50. Prosseguindo, quanto ao pedido
de inversão do ônus da prova, vale destacar o entendimento sumulado do STJ acerca da matéria, expresso por meio da Súmula nº 469
STJ, que por sua vez estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos Contratos de Plano de Saúde”. Portanto, não
há controvérsia acerca do acolhimento do pedido da inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a demandada é quem deve
arcar com a produção de provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, que assim versa: Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuﬁciente, segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, ante a
hipossuﬁciência da Demandante, inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Nesse passo, se faz necessário esclarecer
que a pretensão autoral de caráter antecipatório encontra previsão legal no Novo Código de Processo Civil, mais especiﬁcamente na
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regra contida no art. 300, caput, de modo que, para haver a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a satisfação
dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, senão vejamos: Art. 300. A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Ocorre que, numa análise dos argumentos suscitados pela Parte Autora, bem como nos documentos que instruem
os autos, veriﬁca-se que a matéria necessita de uma análise mais aprofundada. Assim, deixo para manifestar-me a respeito do pedido
objetivando a concessão da tutela de urgência após a contestação ou o decurso de seu prazo. Por ﬁm, no intuito de cumprir o art. 334 e
seguintes do CPC/2015, designo Audiência de Conciliação para o dia 11 (onze) de novembro do corrente ano, às 15h00, devendo a parte
Autora ser intimada através do seu advogado constituído e a Ré citada, para ambas, comparecerem à referida audiência. Intimações e
demais providências cabíveis. Cumpra-se. Maceió(AL), 23 de agosto de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA (OAB 357592/SP) - Processo 0719289-14.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Cicero Ronaldo Araujo Maciel - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao
disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora
intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial
atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0719560-28.2015.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A - DESPACHO: Vista a (o)
Embargado (a). Maceiuó/AL, 09 de setembro de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL), ADV: NADJA GRACIELA DA SILVA (OAB 8848/AL), ADV: UIARA
FRANCINE TENÓRIO DA SILVA (OAB 8506/AL) - Processo 0719572-71.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações
- AUTOR: José Ernesto Perciano Costa - RÉU: José Alfredo de Almeida - Verônica Arruda de Almeida - ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao Autor, para se manifestar
sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo(a) Réu(a), no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Rosival
Melo da Silva- Analista Judiciário
ADV: ALEXANDRE DALLA VECHIA (OAB 27170PR) - Processo 0720045-23.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações
- AUTOR: Eletro Comercial Reymaster Ltda - Autos n° 0720045-23.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Eletro Comercial
Reymaster Ltda Réu: Aspen Montagens Frigoriﬁc Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a devolução da Carta de Citação, com a informação: “Mudou-se”,
para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Soares de Souza
Analista Judiciário
ADV: ANDRÉ CHARLES SILVA CHAVES (OAB 3121/AL), ADV: MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA (OAB 10364/BA) - Processo
0726218-39.2013.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo para Uso Próprio - AUTOR: Shoping Pátio Maceió S. A. - RÉ:
RAYSSA RODRIGUES SILVA - SENTENÇA PÁTIO MACEIÓ S/A, devidamente qualiﬁcado nos autos, propôs AÇÃO DE DESPEJO COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em face de RAYSSA RODRIGUES SILVA, igualmente qualiﬁcada, aduzindo, em síntese:
Firmou contrato de locação com a ex-locatária Alcantara Celestino LTDA. ME., tendo como objeto a locação do imóvel, caracterizado
pela loja nº 163, cuja área perfaz um total de 44,23 m², dentro das instalações do Shopping Pátio Shopping Maceió, em que posteriormente,
em 28 de outubro de 2009, foi ﬁrmado um contrato de cessão e transferência de locação, em que passaria a ﬁgurar como a locatária a
parte Ré, tendo como objeto o imóvel. No referido contrato, as partes ﬁrmaram contrato de locação com prazo de 60 (sessenta) meses,
vigendo a partir da data de sua assinatura, fora pactuado também que a prestação mensal no valor de 8% (oito por cento) do faturamento
ou venda bruta mensal da locatária ﬁxando, todavia, um aluguel mínimo mensal de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais),
que seria corrigido, na forma prevista no contrato, sendo majorado em 15% (quinze por cento) a partir do primeiro mês do terceiro ano
de locação. Porém, a Ré encontra-se inadimplente com suas obrigações perante a Autora, no que concerne a débito de aluguéis,
condomínio, Fundo de Promoção e CDU, violando, o contrato de locação em sua Cláusula Quinta e Décima Primeira, como também a
Lei de Locações. Requereu: a) Liminarmente, que seja determinada a desocupação do imóvel objeto do referido contrato, no prazo de
15 (quinze) dias. b) No mérito, o julgamento procedente da ação, para que seja decretada a rescisão do contrato, bem como despejo da
Ré do imóvel. c) Condenação da Ré condenada nos pagamentos de custas e honorário advocatícios, a serem ﬁxados em 20% (vinte por
cento) sob o valor da causa. Carreou aos autos os documentos de ﬂs.09/31. Dá à causa o valor de R$ 58.604,28 (cinquenta e oito mil,
seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavo). A Decisão proferida às ﬂs. 32/35 determinou que o Autor preste caução a este Juízo no
valor de 03 (três) aluguéis no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e deferiu o pleito de tutela antecipada, para determinar que a Ré,
proceda à desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ordem de arrombamento e força policial, se necessário. Devidamente citada,
a Ré apresenta Contestação, às ﬂs. 42/52, aduzindo em síntese: 1. O contrato ﬁrmado é complexo, não sendo simplesmente acerca de
pagamentos de aluguéis, fez o contrato vislumbrando as oportunidades oferecidas pela Autora, que não foram cumpridas, bem como,
houve uma modiﬁcação unilateral na planta física do, para dar acesso imediato a uma loja âncora, diminuindo drasticamente o ﬂuxo de
pessoas nas dependências do empreendimento e assim privilegiando a mencionada loja em detrimento dos demais lojistas, bem como
foram realizadas vários descumprimentos contratuais. Tais como: a) A energia elétrica cobrada dos lojistas em período de “pico” é muito
superior ao cobrado pela CEAL. b) O muro que foi construído no imóvel do empreendimento, que deveria ser da responsabilidade dos
empreenderes, foi cobrado dos lojistas. c) Por serem lojistas do empreendimento, possuem o direito de acesso gratuito ao estacionamento
do imóvel. No entanto, estão sendo cobrados. d) Em 21 de dezembro de 2011, foi furtada, tendo entrado em sua loja, pessoa que se
dizia funcionário do Shopping e subtraído diversos tipos de comida, chocolates, whiskies de diversas marcas e envelopes com o
movimento de toda a semana. No entanto, nenhuma providência foi tomada. e) O superintendente do Shopping, em 02 de outubro de
2013, ordenou que fossem retiradas 14 (quatorze) mesas, com 4 (quatro) cadeiras cada, alegando que o motivo para tal ação seria a
inadimplência dos Réus. Porém, tais objetos são imsprescindíve3is para a atividade comercial a qual a loja pretende exercer, tendo em
vista que se trata de um café. Ademais, quando foram devolvidos, os objetos se encontravam daniﬁcados. 2. Fora prometido um desconto
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do aluguel, que seria concedido desde o primeiro mês de contrato devido à falta de cumprimento
de diversas obrigações, que no entanto, não fora cumprido. De forma que, está a Autora requerendo que a Ré pague a quantia exorbitante
de R$ 165.053,33 (cento e sessenta e cinco mil, cinquenta e três reais e trinta e três centavos), advindas de aluguéis em atraso,
condomínio e multa contratual. A Ré, apresenta Reconvenção, às ﬂs. 94/106, reiterando o alegado em sede de Contestação e requerendo
a condenação da Autora ao pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada dia de descumprimento contratual, com
início de incidência na data de assinatura do instrumento particular ajuizado até o proferimento da sentença ou do efetivo cumprimento
do contrato, bem como, a condenação a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo. Por meio de decisão de ﬂs.
152/153, o despejo fora suspenso, por restar veriﬁcada a necessidade de instrução processual para determinar a responsabilidade pelo
descumprimento das obrigações. Enquanto, foi deferido o pedido para que fosse suspensa a cobrança dos aluguéis vencidos até a
decisão de mérito, sob a condição, no entanto, de que os Réus depositassem em juízo os aluguéis que forem vincendos, até nova
decisão. A Autora apresenta Impugnação à Contestação, às ﬂs. 158/167, aduzindo em síntese: 1. O contrato pactuado entre as partes é
claro e preciso, trazendo todas as deﬁnições e regras, bem como, a Ré/Reconvinte, aceitou de livre e espontânea vontade se submeter
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às condições nele impostas, não podendo alegar que sofre prejuízos por disposições contidas no mesmo. 2. Não houve promessa de
que o ﬂuxo de pessoas seria grande. No entanto, o que há é um planejamento e esperança do que isso ocorreria, situação essa que foge
a seu controle. 3. No shopping, há ﬂuxo de clientes satisfatório, constatável pela instalação de novas lojas, sendo ainda, que tal situação,
como ensejada pela Ré/Reconvinte, um risco inerente a forma de contrato ﬁrmado. De forma que, não pode ser punida por insucesso e
ingerência do comerciante que não sabe administrar seu negócio a ﬁm de torná-lo atraente e lucrativo. 4. A Autora/Reconvinda está
incorrendo em enorme prejuízo face o inadimplemento da Ré/Reconvinte. Requereu a procedência da ação e condenação da Ré/
Reconvinte nos termos que constam na exordial. A Autora/Reconvinda apresenta ainda Contestação à Reconvenção, às ﬂs. 158/167,
aduzindo em síntese: 1. Não há cabimento da reconvenção apresentada, tendo em vista que não há compatibilidade entre as causas
pois, o objeto da reconvenção é o ressarcimento de danos, materiais e morais, enquanto na ação de despejo o objeto é o contrato de
locação. Enquanto sob o prisma da causa de pedir, ocorre ainda a incompatibilidade entre as causas, visto que na ação de despejo é o
inadimplemento das obrigações contratuais relativas aos pagamentos dos aluguéis. Contudo, na Reconvenção a causa de pedir seria o
não cumprimento das promessas anteriores ao contrato de locação ﬁrmado. 2. O contrato ﬁrmado entre as partes fora feito dentro da
absoluta legalidade, em que a parte compactuou com o que ali estava previsto. Ademais, é inerente ao risco do negócio o insucesso do
comerciante. 3. Cumpriu todas as suas obrigações contratuais. Requereu: a) O julgamento de procedência da presente ação, condenando
a Autora/Reconvinda ao pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada dia de descumprimento contratual, com início
na data de assinatura do contrato ﬁrmado entre as partes, bem como, a condenação a título de danos morais, em valor a ser arbitrado
por este Juízo. Junta os documentos de ﬂs. 186/190, com vistas a provar o alegado. De acordo com a Certidão do Oﬁcial de Justiça, às
ﬂs. 202/204, fora realizado o despejo do imóvel, objeto da presente ação. Indagadas as partes acerca do interesse em conciliar e
produção de provas em audiência, por meio de despacho de ﬂ. 208, apenas a Autora/Reconvinda se manifestou, que pugnou pelo
julgamento antecipado da lide, informando ainda que o despejo já foi efetuado, nos autos da Ação de Despejo Por Denuncia Vazia de nº
0728770-02.2012.8.02.0001. Enquanto a Ré/Reconvinte, deixou que ocorresse o transcurso do prazo sem se manifestar. É o essencial
a relatar. Passo a fundamentar e decidir. Tratam os autos de Ação de Despejo Cumulada com Antecipação dos Efeitos da Tutela,
proposta por PÁTIO MACEIÓ S/A, em face de RAYSSA RODRIGUES SILVA, através da qual busca a desocupação do do imóvel,
caracterizado pela loja nº 163, cuja área perfaz um total de 44,23 m², dentro das instalações do Shopping Pátio Shopping Maceió.
Primeiramente, cumpre ressaltar a existência da Ação de Despejo com Pedido de Liminar, protocolada sob o nº 073877002.2014.8.02.0001, em que se discutiu o Despejo da Ré/Reconvinte, já sentenciada em favor da Autora/Reconvinda, julgada totalmente
procedente, sendo afastada a alegação de litispendência com a presente causa, sob o fundamento de que houve o término de prazo
previsto contratualmente, ao mesmo tempo que a locadora, ora Autora/Reconvinda, não possuía interesse de continuidade no contrato,
ao que foi julgado em favor da Autora/Reconvinda determinando que fosse efetuado a desocupação do imóvel, pela Ré/Reconvinte, de
forma deﬁnitiva. Ademais, a ação fora interposta sob a alegação de que já teria ocorrido o ﬁm do prazo previsto contratualmente para a
utilização do imóvel e que não possuía mais interesse na renovação do contrato, sendo essa também uma de suas fundamentações
para o despejo da Ré/Reconvinte. Portanto, havendo o despejo e transcorrido o prazo do contrato, não há o que se falar na rescisão do
mesmo, tendo em vista que já cessaram seus efeitos. Assim, não há mais o que se falar acerca do despejo ou da rescisão do contrato.
Razão pela qual, quanto a tais pleitos, deve ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto dos
mesmos, com fulcro no art. 485, inciso IV do Novo CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - veriﬁcar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Prosseguindo para a questão de mérito, cumpre
ressaltar as alegações da Ré/Reconvinte no que tange aos descumprimentos contratuais, quais sejam, cobrança de energia elétrica
superior ao cobrado pela CEAL, desconto de 25% (vinte e cinco por cento), cobrança por uso de estabelecimento para com os lojistas,
falta de zelo com segurança e consequente furto de loja, entre outras. Não há, no entanto, qualquer comprovação nos autos de qualquer
de tais alegações, bem como, previsão contratual das tidas promessas que alega terem sido feitas pela Autora/Reconvinda, quando no
ato da contratação. Assim, vislumbro que foram realizadas meras alegações, sem, no entanto, serem realizadas devidas comprovações
que viessem a corroborar com as alegações da Ré/Reconvinte e comprovar o que alega ser de seu Direito. Portanto, deixou a Ré/
Reconvinte de cumprir com sua obrigação de comprovar fato modiﬁcativo do direito da Autora/Reconvinda, como prevê o art. 373 do
NCPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo do direito do autor.
Portanto, entendo pela procedência da presente ação, para determinar o pagamento dos alugueis que estão em aberto, da forma
informada pela Autora/Reconvinda em planilha anexada aos autos, às ﬂs. 25/27. Ressalto que a responsabilidade pelo pagamento dos
aluguéis recai sobre a Ré/Reconvinte, ante a previsão constante no contrato entre as partes, bem como a norma contida no art. 23,
inciso I, da Lei nº 8.245/91, expressos nos seguintes termos: Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os
encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; Assim, em face do exposto e do mais que dos autos
consta, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, os pedidos da Autora/Reconvinda, referentes à rescisão do contrato ﬁrmado entre
as partes, bem como, o pleito de despejo da Ré/Reconvinte do imóvel, objeto da presente ação, tendo em vista que, perdeu seu objeto,
face a sentença na Ação de Despejo com Pedido de Liminar de nº 0738770-02.2014.8.02.0001, com fulcro no art. no artigo 485, Inciso
IV do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, PÁTIO MACEIÓ S/A, para condenar a
Ré/Reconvinte, RAYSSA RODRIGUES SILVA, ao pagamento dos valores em aberto, a título de aluguel e demais encargos locatícios, do
imóvel localizado nas instalações do Shopping Pátio Maceió, loja nº 163, cuja área perfaz um total e 44,23m², objeto do contrato de
locação ﬁrmado entre as partes, relativos ao período em que a parte Ré permaneceu no mesmo, monetariamente corrigidos a partir da
data dos respectivos vencimentos das obrigações, conforme índice INPC, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da data da citação, com fulcro no art. 406 do Código Civil e 161 §1º do Código Tributário Nacional. Considerando a sucumbência
recíproca, condeno a Autora/Reconvinda e a Ré/Reconvinte, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, monetariamente corrigido, com arrimo no art. 85, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Maceió,11 de junho de 2018. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), ADV: FLÁVIA
ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG) - Processo 0728157-49.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários AUTORA: Maria Jose Bezerra Barbosa - RÉU: Banco BMG S/A - Tendo em vista que o novo CPC determina que o juízo de admissibilidade
será feito pelo Tribunal de Justiça, conforme artigo 1010 e seguintes do CPC. Assim, com o protocolamento da Apelação, determino a
abertura de vista ao Apelado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Com ou sem contrarrazões, subam os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça.
ADV: PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS (OAB 11731/AL) - Processo 0730528-15.2018.8.02.0001 - Petição - Liminar
- REQUERENTE: Fernando Pacheco da Rocha Melo - 01.Numa análise dos argumentos suscitados pela Parte Autora, bem como
nos documentos que instruem os autos, veriﬁca-se que a matéria necessita de uma análise mais aprofundada. 02.Assim, deixo para
manifestar-me a respeito do pedido objetivando a concessão da tutela após a contestação. 03.Visando cumprir o artigo 334 e seguintes
do Novo CPC, designo Audiência de Conciliação para o dia 11 de novembro de 2019 as 16h30min, devendo a parte Autora ser intimada
por meio de seu Advogado e as Réus citados para, todos, comparecerem a referida audiência. 04.Por ﬁm, deﬁro o pagamento das
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custas iniciais ao ﬁnal do processo. 05.Intimações e demais providências cabíveis. Maceió(AL), 29 de agosto de 2019. Maria Valéria Lins
Calheiros Juíza de Direito
ADV: ANTÔNIO FERNANDO COSTA (OAB 2011/AL), ADV: BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA (OAB 6910/AL), ADV: RAPHAEL
DOS SANTOS (OAB 10844/AL), ADV: ANNE CAROLINE FIDELIS DE LIMA (OAB 9262/AL) - Processo 0730847-51.2016.8.02.0001 Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Ana Lúcia Oliveira Rocha - RÉU: Oswaldo Augusto Santos Costa e
outros - Certiﬁque-se o cartório se todos os Réus contestaram o feito. Ato contínuo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias,
dizerem da possibilidade de conciliação e, em caso negativo, do interesse na produção de outras provas, justiﬁcando a sua necessidade
e pertinência. Maceió(AL), 26 de outubro de 2018. Orlando Rocha Filho Juiz de Direito
ADV: LUÍS FERNANDO CORRÊIA LORENÇO (OAB 15160B/AL), ADV: DAVID ARAÚJO PADILHA (OAB 9005/AL), ADV:
LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES (OAB 6892/AL) - Processo 0731571-21.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 070487744.2019.8.02.0001) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - REQUERENTE: Valdemir Correia dos Santos Cabral Construcoes e Incorporacoes Ltda - REQUERIDO: Banco do Brasil S A - ADMINISTRA: Arthur Taboza Barros - VALDEMIR CORREIA DOS
SANTOS CABRAL - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, devidamente qualiﬁcada nos autos da Ação de Recuperação
Judicial em epígrafe, peticionou às ﬂs. 1.183/1.190, tendo pugnado pela prorrogação do período de suspensão das ações e execuções
propostas contra si, nos termos da Lei nº 11.101/2005. Pois bem. A Lei nº 11.101/2005, que rege os procedimentos de recuperação
judicial e falência, prevê, em seu art. 6º, parágrafo 4º, a suspensão das ações e execuções propostas em face da empresa sob regime
de recuperação judicial, consoante infere-se dos seguintes ditames: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário. [] § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente
de pronunciamento judicial. Neste passo, em que pese não haver expressa previsão de prorrogação do referido prazo, é curial levar
em consideração que um dos corolários da Lei de Recuperação Judicial, é assegurar a recuperação das empresas, visto que exercem
indiscutível função social, porquanto possibilitam a geração de empregos, recolhem tributos e, ainda, possibilitam a circulação de bens
e valores. É o que extraímos da lição do mestre Mario Ghindini, expressa nos seguintes termos: “A empresa é um organismo produtivo
de fundamental importância social; essa deve ser salvaguardada e defendida, enquanto: constitui o único instrumento de produção
de (efetiva) riqueza; constitui o instrumento fundamental de ocupação e de distribuição de riqueza; constitui um centro de propulsão
do progresso, também cultural, da sociedade”. (apud Perin Jr, Ecio. Preservação da Empresa na Lei de Falências. Saraiva: 2009, p.
34) Não obstante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias ser tido pela Lei como suﬁciente para se alcançar o momento processual da
deliberação acerca da aprovação, ou não, do plano de recuperação, o mesmo não se revela, por vezes, suﬁciente frente a realidade do
trâmite processual. Sem embargos, diante da comprovação quanto à necessidade de prorrogação do prazo de suspensão, como houve
no presente caso, não há óbice ao deferimento da pretensão da esposada pela Autora no petitório de ﬂs. 1.183/1.190, considerando,
sobretudo, que já fora apresentado o plano de recuperação judicial, o que demonstra o cumprimento da Autora quanto às obrigações que
lhe foram impostas. Ressalto, ainda, que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência corrente do Egrégio STJ, expressa através
da seguinte decisão: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA
O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 - Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013.
Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2 - Controvérsia que se cinge em deﬁnir se a suspensão
das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do
art. 6º da Lei 11.101/2005, ﬁcando seu termo ﬁnal condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3 - Ausentes os vícios
do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4 - O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE
não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também
encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos
bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5 - O processo de recuperação é sensivelmente complexo
e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a
aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6 - Hipótese em que o Tribunal
de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na
realização da assembleia de credores, não se justiﬁcando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação
do prazo. 7 - A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especiﬁcidades que autorizam a dilação
do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8 - Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) Portanto, pelas razões expostas, DEFIRO o pedido formulado
às ﬂs. 1.183/1.190, na forma como posto, para determinar a prorrogação da suspensão das ações e execuções propostas em face
da Autora, VALDEMIR CORREIA DOS SANTOS CABRAL - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, até a publicação da
decisão deﬁnitiva da homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado por esta. Consequentemente, informe-se o conteúdo
desta decisão a todos os Juízos em que tramitem processos e existam interesses da Recuperanda, de forma a evitar prejuízos às partes.
Intimações e demais expedientes necessários. Maceió , 23 de outubro de 2018. Orlando Rocha Filho Juiz de Direito
Alexandre Dalla Vechia (OAB 27170PR)
Alexandre Marques de Lima (OAB 8987/AL)
André Charles Silva Chaves (OAB 3121/AL)
Andrea Freire Tynan (OAB 10699/BA)
Anne Caroline Fidelis de Lima (OAB 9262/AL)
Antônio Fernando Costa (OAB 2011/AL)
Antonio Pimentel Cavalcante (OAB 8821/AL)
Augusto Sávio Machado Lins (OAB 9612/AL)
Bruno Augusto Prata Lima (OAB 6910/AL)
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 15483A/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Cristina Naujalis de Oliveira (OAB 357592/SP)
David Araújo Padilha (OAB 9005/AL)
Delcio Deliberato (OAB 8988/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Eduardo Fraga (OAB 10658/BA)
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Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Gustavo Berbasi Gomes Dias (OAB 25254/BA)
Iremar Marinho de Barros (OAB 1196/AL)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB 6892/AL)
Lucivaldo Silva dos Santos (OAB 16147/AL)
LUÍS FERNANDO CORRÊIA LORENÇO (OAB 15160B/AL)
Luiz André Braga Grigório (OAB 10741/AL)
Marcelo de Santana Daneu (OAB 5.539/AL)
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB 63440/MG)
Márcio Alves Barbosa (OAB 9440/AL)
Maria Cristina Lanza Lemos Deda (OAB 10364/BA)
Monique Salgado Serra Carletto (OAB 15928/AL)
Nadja Graciela da Silva (OAB 8848/AL)
Oswaldo de Araújo Costa Neto (OAB 7834/AL)
Pedro Accioly Lins de Barros (OAB 11731/AL)
Raphael dos Santos (OAB 10844/AL)
Uiara Francine Tenório da Silva (OAB 8506/AL)
Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB 6978/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA VALÉRIA LINS CALHEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO GUSTAVO DAMASCENO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0326/2019
ADV: ANA CLAUDIA SILVA BARBOSA (OAB 16136/AL) - Processo 0726716-62.2018.8.02.0001 - Petição - Dano Material REQUERENTE: Ana Caroline Silva Barbosa - REQUERIDO: ADEA - Sociedade de Desenvolvimento Educacional Avançado Ltda. UNINASSAU MACEIÓ - SENTENÇA Vistos, etc. Considerando a composição amigável ocorrida entre a Autora, ANA CAROLINE SILVA
BARBOSA e a Ré, ADEA - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA. - UNINASSAU MACEIÓ no
curso da ação, conforme se comprova através do termo de acordo de ﬂs. 114/115, homologo, por Sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo ﬁrmado entre as partes, que se regerá pelas condições nele inseridas e, em consequência, EXTINGO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do Art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil que assim dispõe:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação. Custas dispensadas, com fulcro na disposição do art.
90, §3º do Novo CPC. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I. Maceió,10 de setembro de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros
Juíza de Direito
ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/AL), ADV: PEDRO GABRIEL GOMES RIBEIRO DOS SANTOS (OAB
14599/AL) - Processo 0728651-74.2017.8.02.0001/01 - Incidente de Falsidade - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Luciano Firmino dos Santos - REQUERIDO: Pedro Gabriel Gomes Ribeiro dos Santos - DESPACHO Com fundamento no artigo 465,
caput e parágrafos, do CPC, nomeio o Sr. André Luiz Castro Biagiote, CPF nº 025.748.514-71, CRA/AL sob o nº 20-00194, e-mail:
peritoandrebiagiote@gmail.com, telefone: 82 98140-8343, para funcionar como perito do presente processo, que deve ser intimado
para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar planilha de honorários. Aceitando a nomeação, deve ofertar o
laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação. Intimem-se as partes da presente nomeação, facultando-as a indicação
de assistente técnico e apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Suspendam-se os autos principais, até a resolução
deste incidente. Publique-se. Maceió(AL), 05 de julho de 2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
ADV: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 9761A/AL) - Processo 0734446-95.2016.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Intime-se pessoalmente a parte Autora
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Maceió(AL), 30 de maio de 2019. Maria Valéria Lins
Calheiros Juíza de Direito
ADV: NADJA GRACIELA DA SILVA (OAB 8848/AL) - Processo 0737355-13.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações
- REQUERENTE: Condominio Monte Humanari - REQUERIDO: Consenco Construções e Engenharia Cavalcante Oliveira Ltda SENTENÇA Vistos, etc. Considerando a composição amigável ocorrida entre o Autor, CONDOMÍNIO MONTE HUMANARI e a Ré,
CONSENCO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA CAVALCANTE OLIVEIRA LTDA. no curso da ação, conforme se comprova através do
termo de acordo de ﬂs. 160/162, homologo, por Sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ﬁrmado entre as
partes, que se regerá pelas condições nele inseridas e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do Art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil que assim dispõe: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar: b) a transação. Custas dispensadas, com fulcro na disposição do art. 90, §3º do Novo CPC. Por ﬁm, considerando que
ambas as partes renunciaram ao prazo recursal, conforme cláusula 6 do termo de acordo, arquive-se. P.R.I. Maceió,10 de setembro de
2019. Maria Valéria Lins Calheiros Juíza de Direito
Ana Claudia Silva Barbosa (OAB 16136/AL)
Elizete Aparecida Oliveira Scatigna (OAB 9761A/AL)
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
Nadja Graciela da Silva (OAB 8848/AL)
Pedro Gabriel Gomes Ribeiro dos Santos (OAB 14599/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0327/2019
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ADV: SIMONE ALVES DA SILVA (OAB 29016/PE), ADV: BRUNO NOVAES B. CAVALCANTI (OAB 19353/PE) - Processo 009722426.2008.8.02.0001/03 - Cumprimento de sentença - EXEQUENTE: Du Pont do Brasil S/A - Ato Ordinatório Em cumprimento ao art.
2º, XXVI, “b”, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do expediente/certidão/
documento de ﬂs. 66/67, abro vista dos autos ao advogado da parte Autora para requerer o que entender direito. Maceió, 10 de setembro
de 2019. Pedro Gustavo Damasceno de Melo Chefe de Secretaria
ADV: OSWALDO DE ARAÚJO COSTA NETO (OAB 7834/AL), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo
0707247-69.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - AUTOR: ACTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP RÉU: Brasil Veículos Companhia de Seguros e outro - Assim, ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido da Autora, ACTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
em face da empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A. Já em relação a demandada BB Corretora de Seguros e Administradora
de Bens S/A, julgo EXTINTO o presente processo, SEM resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, em virtude da ilegitimidade da parte para ﬁgurar no polo passivo da presente ação. Por ﬁm, condeno a demandante nas despesas
processuais e honorários advocatícios, que ﬁxo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada demandado, nos termos do art. 85, §§ 2º , 6º e 8º,
do Novo Código de Processo Civil. P.R.I.
ADV: ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR (OAB 22463/CE) - Processo 0707734-34.2017.8.02.0001 - Execução de
Título Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Banco Safra S/A - Ato Ordinatório Em cumprimento ao art. 2º, XXVI, “b”, do Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do expediente/certidão/documento de ﬂs. 237/238,
abro vista dos autos ao advogado da parte Autora para requerer o que entender direito. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pedro Gustavo
Damasceno de Melo Chefe de Secretaria
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: JOSÉ ROBERTO BADÚ DA SILVA (OAB 13498/AL) - Processo 071292888.2012.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGANTE: BANCO FIAT S/A EMBARGADO: EDUARDO MONTEIRO - Autos nº 0712928-88.2012.8.02.0001/01 Ação: Embargos de Declaração Embargante: BANCO
FIAT S/A Embargado: EDUARDO MONTEIRO CERTIDÃO Trânsito em Julgado Certiﬁco que a Sentença de pág. 10-12, transitou em
julgado, sem interposição de recurso. O referido é verdade, dou fé. Maceió/AL, 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Soares de
Souza Analista Judiciária
ADV: MARCO ROBERTO COSTA MACEDO (OAB 11816A/AL) - Processo 0715807-92.2017.8.02.0001 (apensado ao processo
0719666-24.2014.8.02.0001) - Embargos à Execução - Contratos Bancários - EMBARGADO: Banco Panamericano S/A - Ato Ordinatório
Em cumprimento ao art. 2º, XXVI, “b”, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude
do expediente/certidão/documento de ﬂs. 08, abro vista dos autos a Defensoria Pública que assiste a parte Autora para requerer o que
entender direito. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pedro Gustavo Damasceno de Melo Chefe de Secretaria
ADV: RAFAEL ACIOLI PEREIRA (OAB 8775/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL), ADV: LEONARDO
JORGE PEREIRA DOS SANTOS (OAB 12451/AL) - Processo 0718586-88.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Jadisson Claudino dos Santos - RÉU: Banco Panamericano S/A - Considerando a certidão de ﬂs.
174, revogo a liminar anteriormente concedida nas ﬂs. 69/77, para nenhum efeito persistir, em virtude da parte autora não cumprir a
determinação judicial dos depósitos das parcelas ditas por incontroversas/integrais mensalmente ou comprovante do pagamento das
parcelas. Assim, considerando a revogação da liminar que sustentava a posse do bem ao réu no processo revisional, soa plenamente
possível e legítimo a apreciação da liminar de busca e apreensão, se houver ação. Vistas as partes.
ADV: MARCOS ALEXANDRE AZEVEDO DE MIRANDA (OAB 5350/AL) - Processo 0720356-19.2015.8.02.0001 - Usucapião Usucapião Extraordinária - AUTOR: Edivaldo Barbosa dos Santos - DECISÃO CITEM-SE os confrontantes e os proprietários constantes
na matrícula/contrato de compra e venda, se o caso, e respectivos cônjuges, pessoalmente, observando-se o Oﬁcial de Justiça o disposto
no art. 212, § 2º, do novo C.P.C.. A citação dos confrontantes poderá ser suprida pela apresentação da declaração de anuência acostada
por parte do requerente, devidamente autenticada em cartório extrajudicial, a ﬁm de agilizar o feito, desde que devidamente preenchida,
constando, entre outras ressalvas, a de que se dá por citado da presente da ação, concordando com seus termos, e informando que
recebeu cópia da contrafé com levantamento planimétrico e memorial descritivo da área, com ﬁrma reconhecida - DEVENDO O(S)
AUTOR(ES) SE MANIFESTAR(EM) NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SE IRÃO ADOTAR TAL PROVIDÊNCIA. Caso o(a) requerente não
localize o endereço de algum confrontante ou requerido, determino desde já a realização de pesquisa pelos sistemas Bacen Jud, Infojud
e Renajud para buscar informações acerca do atual endereço. Citem-se, ainda, os conﬁnantes e seus cônjuges, se casados forem.
Deﬁro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Após, vista ao Ministério Público.
ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 11834/AL), ADV: VALDENAR MONTEIRO ALBUQUERQUE (OAB 1235/AL) - Processo
0720393-46.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Jose Aparecido Batista da Silva
- RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Considerando a certidão de ﬂs. 122, revogo a liminar anteriormente
concedida nas ﬂs. 35/45, para nenhum efeito persistir, em virtude da parte autora não cumprir a determinação judicial dos depósitos das
parcelas ditas por integrais mensalmente ou comprovante do pagamento das parcelas. Assim, considerando a revogação da liminar
que sustentava a posse do bem ao réu no processo revisional, soa plenamente possível e legítimo a apreciação da liminar de busca e
apreensão, se houver ação. Vistas as partes.
ADV: ADILSON FALCÃO DE FARIAS (OAB 1445/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: GIULIO
ALVARENGA REALE (OAB 11834A/AL) - Processo 0720732-05.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de
Contrato - AUTOR: Mario de Miranda Viana - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Após o pagamento das
custas ﬁnais remanescentes, se houver, pelo autor (item “8” acordo de ﬂ. 199), arquivem-se os presentes autos, com baixa.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301/AL) - Processo 072163370.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: Manoel Ronaldo dos Santos - RÉU: Seguradora Lider dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Mapfre Vera Cruz Seguradoras S/A - Considerando a diferença entre os valores depositados e os
executados, determino que os autos sejam enviados à Contadoria Judicial a ﬁm de calcular o valor devido pela executada conforme o
acórdão de ﬂs. 235/243 e sentença.
ADV: GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO (OAB 7656/AL), ADV: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA (OAB 2810/AL)
- Processo 0721857-08.2015.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AUTOR: Bernardino Nogueira de Lima - CITEM-SE os
confrontantes e os proprietários constantes na matrícula/contrato de compra e venda, se o caso, e respectivos cônjuges, pessoalmente,
observando-se o Oﬁcial de Justiça o disposto no art. 212, § 2º, do novo C.P.C.. A citação dos confrontantes poderá ser suprida pela
apresentação da declaração de anuência acostada por parte do requerente, devidamente autenticada em cartório extrajudicial, a ﬁm de
agilizar o feito, desde que devidamente preenchida, constando, entre outras ressalvas, a de que se dá por citado da presente da ação,
concordando com seus termos, e informando que recebeu cópia da contrafé com levantamento planimétrico e memorial descritivo da
área, com ﬁrma reconhecida - DEVENDO O(S) AUTOR(ES) SE MANIFESTAR(EM) NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SE IRÃO ADOTAR
TAL PROVIDÊNCIA. Caso o(a) requerente não localize o endereço de algum confrontante ou requerido, determino desde já a realização
de pesquisa pelos sistemas Bacen Jud, Infojud e Renajud para buscar informações acerca do atual endereço. Citem-se, ainda, os
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conﬁnantes e seus cônjuges, se casados forem. Após, vista ao Ministério Público.
ADV: CARLOS ANDRÉ DE MELLO QUEIROZ (OAB 6047/AL), ADV: TOMÉ RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA (OAB 7312/
AL) - Processo 0722247-75.2015.8.02.0001 - Monitória - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A - Assim, ante o exposto e o mais que nos autos consta, EXTINGO a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente de interesse processual em virtude da perda
do objeto da demanda. Custas remanescentes dispensadas. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 13323/AL), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE
(OAB 9509/AL) - Processo 0722287-57.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: Willian Kevenis de
Lima Ferreira - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o pedido na forma requerida à ﬂ.178. Após,
arquivem-se os presentes autos.
ADV: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA (OAB 13322A/AL) - Processo 0722561-21.2015.8.02.0001 - Monitória - Cartão de Crédito AUTOR: Sergipe Administradora de Cartões de Crédito e Serviços Ltda. - Seac - Deﬁro o pedido na forma requerida à ﬂ. 79.
ADV: ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS (OAB 22830/GO) - Processo 0722951-88.2015.8.02.0001 - Monitória - Duplicata - AUTOR:
Navesa Caminhoes e Onibus Ltda - Deﬁro o pedido na forma requerida à ﬂ. 44/45, cite-se por A.R. A requerida no endereço Avenida
Lourival Melo Mota, nº 5011, Sala 5, Setor Santos Dumont, Maceió-AL, CEP: 57.075-000. Cumpra-se
ADV: ROGERIO REZENDE FREITAS (OAB 5649/SE) - Processo 0723308-68.2015.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial Duplicata - EXEQUENTE: Moinhos de Trigo Indigena S/A - Motrisa - Vista à Exequente em face da certidão de ﬂ. 50, bem como para
dará andamento aos presentes autos em 10 dias.
ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL), ADV: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES (OAB 6386/AL), ADV: MARCELO
HENRIQUE BRABO MAGALHÃES (OAB 4577/AL) - Processo 0728584-51.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - RÉU: ZAMPIERI IMOVEIS LTDA e outro - Ato Ordinatório Em cumprimento ao art. 2º, XXVI, “b”, do Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do expediente/certidão/documento de ﬂs. 95, abro
vista dos autos ao advogado da parte Autora para requerer o que entender direito. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pedro Gustavo
Damasceno de Melo Chefe de Secretaria
ADV: LUIZ ANDRÉ BRAGA GRIGÓRIO (OAB 10741/AL) - Processo 0731255-13.2014.8.02.0001/01 - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Nota Promissória - REQUERENTE: JOSÉ LUIZ COUTINHO DE FREITAS - Cite-se a empresa FALCÃO
E FÔNSECA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - ME, na pessoa de seu representante legal ou sócio, com as advertências legais para
manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias úteis (artigo 135 do CPC). Comunique-se ao distribuidor para que proceda
às anotações devidas. Cumpra-se por Mandado.
Adilson Falcão de Farias (OAB 1445/AL)
Alessandra Maria Cerqueira de Medeiros Cavalcante (OAB 9509/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Claudia Rassi Paranhos (OAB 22830/GO)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio Roque de Albuquerque Júnior (OAB 22463/CE)
Bruno Novaes B. Cavalcanti (OAB 19353/PE)
Carlos André de Mello Queiroz (OAB 6047/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Daniel Martiniano Dias (OAB 7301/AL)
DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
Giulio Alvarenga Reale (OAB 11834/AL)
Giulio Alvarenga Reale (OAB 11834A/AL)
Gustavo Martins Delduque de Macedo (OAB 7656/AL)
Isabelle Santiago Almeida (OAB 13322A/AL)
José Roberto Badú da Silva (OAB 13498/AL)
Leonardo Jorge Pereira dos Santos (OAB 12451/AL)
Luiz André Braga Grigório (OAB 10741/AL)
Luiz Carlos Barbosa de Almeida (OAB 2810/AL)
Luiz Guilherme de Melo Lopes (OAB 6386/AL)
Marcelo Henrique Brabo Magalhães (OAB 4577/AL)
Marco Roberto Costa Macedo (OAB 11816A/AL)
Marcos Alexandre Azevedo de Miranda (OAB 5350/AL)
Oswaldo de Araújo Costa Neto (OAB 7834/AL)
Rafael Acioli Pereira (OAB 8775/AL)
ROGERIO REZENDE FREITAS (OAB 5649/SE)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 13323/AL)
Simone Alves da Silva (OAB 29016/PE)
Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB 7312/AL)
Valdenar Monteiro Albuquerque (OAB 1235/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
6ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0219/2019
ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV: THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 14120/AL), ADV: JULIA LENITA
GOMES DE QUEIROZ (OAB 9667/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: FELIPE ALVES
PEREIRA (OAB 12510/AL), ADV: DAVID FERREIRA DA GUIA (OAB 4774/AL), ADV: DIOGO PIRES FERREIRA DE MIRANDA (OAB
8315/AL), ADV: MILTON JORGE SOARES DA SILVA (OAB 2383/AL), ADV: PAULO TÚLIO BARBOSA DE VASCONCELOS JR. (OAB
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6830/AL), ADV: JOSÉ ELIAS UCHÔA FILHO (OAB 326/AL) - Processo 0001449-28.2001.8.02.0001 (001.01.001449-8) - Cumprimento
de sentença - Processo e Procedimento - AUTOR: Ceal - Companhia Energética de Alagoas - RÉU: Antonio Valter Bezerra - Nestas
condições, declaro extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, através desta Sentença, para que
produza os seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se, de imediato, Alvará em favor da parte Executada, Antônio Valter Bezerra, do valor
transferido para conta judicial, conforme Ofício de ﬂs. 295. Encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo de custas processuais
remanescentes, a serem arcadas pela parte Exequente. Com o retorno dos autos, intime-a para comprovar o pagamento, em 15 (quinze)
dias. Comprovado o pagamento ou decorrido o prazo sem manifestação, certiﬁque-se e arquive-se. Publique-se. Cumpra-se.
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL) - Processo 0007345-22.2019.8.02.0001 - Carta Precatória Cível Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A - Batalha/AL - DESPACHO Intime-se a parte Exequente
para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas referentes à presente Carta Precatória, sob pena de devolução ao Juízo
Deprecante
ADV: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA (OAB 51634/RS), ADV: ÁBDON ALMEIDA MOREIRA (OAB 5903/AL) - Processo
0700027-88.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTORA: JOANA ARAUJO BARROS OLIVEIRA - RÉU: GBOEX
- Intime-se a parte Apelada, através do seu advogado, para, em 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões de apelação, nos termos do Art.
1.010, §1º, do NCPC. Ofertas ou não as contrarrazões, após o prazo acima estipulado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas.
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO GALVÃO FILHO
(OAB 14593/AL) - Processo 0700203-22.2019.8.02.0066 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTORA: Maria José da Silva - RÉU:
Amil Assistência Médica Internacional S./a. - Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do procedimento, HOMOLOGO
O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o
processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC vigente. Deﬁro o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita em favor da Autora, com base no art. 98, caput, do CPC e nos documentos carreados aos autos. Sem custas, nos termos
do art. 90, §3º, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. Como houve renúncia do prazo recursal, certiﬁque-se o trânsito
em julgado e arquive-se o processo. Publique-se.
ADV: DANIEL DE MACEDO FERNANDES (OAB 7761/AL), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE
(OAB 9509/AL), ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904A/AL), ADV: PAULO HENRIQUE M. BARROS (OAB 15131/
PE) - Processo 0700237-37.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTORA: FRANCIELLE GUEDES
CAVALCANTE DA SILVA - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Intimem-se as partes para se manifestarem
sobre proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 5647A/AL), ADV: GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES (OAB 9157/AL) Processo 0701153-76.2012.8.02.0001 (apensado ao processo 0035483-77.2011.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A - RÉ: AUDRIANE MARIA DA SILVA - Vistos etc., Trata-se de cumprimento de
sentença em que foi realizada a indisponibilidade de valores constantes na conta bancária da Executada (ﬂs. 97/99). Intimada, nos
termos do § 2º, do art. 854, do CPC, a Executada se manifestou às ﬂ. 101 aduzindo trata-se o valor indisponibilizado em sua conta, de
pensão por morte e sua única fonte de renda. Juntou os documentos de ﬂs. 102/104. Nesse contexto, nos termos do art. 833, inciso IV,
do CPC, cuida-se de valor impenhorável: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de proﬁssional
liberal, ressalvado o § 2o; (grifei) Assim, comprovada pela Executada a impenhorabilidade do valor tornado indisponível, determino sua
liberação via Bacenjud. Intime-se o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.
ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: JANAINA DA SILVA BEZERRA FERREIRA (OAB 7728/AL),
ADV: VANINE DE MOURA CASTRO (OAB 9792/AL) - Processo 0701504-83.2011.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Assinatura
Básica Mensal - AUTOR: CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA - RÉU: TNL PCS S.A - OI - DESPACHO Intime-se o Exequente para
se manifestar acerca da petição de ﬂs. 248/253, em 15 (quinze) dias. Evolua-se a classe da ação para “Cumprimento de Sentença”.
ADV: GILBERTO DE FREITAS MAGALHÃES JUNIOR (OAB 123792/RJ), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV:
ADILSON FALCÃO DE FARIAS (OAB 1445/AL), ADV: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (OAB 151056S/RJ) - Processo
0702339-71.2011.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: CLÁUDIA COUTO BATISTA
FREIRE - RÉU: Banco Bradesco S/A - Designo o dia 21/11/2019, às 16:00h, para realização da Audiência de Instrução, ocasião em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas. Intime-se a Ré para apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos
termos do Art. 455, do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local
da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Devem, portanto, o advogado da parte providenciar a intimação das
testemunhas. Demais providências de praxe. Intimem-se e Cumpra-se.
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV:
ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL), ADV: LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL) - Processo
0703958-55.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Eliene Pereira do Nascimento - RÉU:
Banco BMG S/A - DESPACHO Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, digam se ainda pretendem produzir provas, caso
ainda entendam necessária(s), especiﬁcando-na(s), inclusive, a(s) respectiva(s) ﬁnalidade(s), ou seja, com a indicação de qual(ais)
aﬁrmação(ões) de fato destina(m)-se sua(s) produção(ões). Publique-se.
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: MÁRCIO DE SANTANA CALADO FILHO (OAB 9151/
AL) - Processo 0704087-36.2014.8.02.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTOR: BIC
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - RÉU: ALEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME e outro - DESPACHO Intime-se a
Executada para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de expedição da certidão FUNJURIS. Intime-se o
Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender devido relativamente ao cumprimento de sentença, devendo se
utilizar do mesmo número do processo com o sequencial 01.
ADV: LÍDIA MALTA PRATA LIMA (OAB 10791/AL), ADV: FERNANDO REBOUÇAS DE OLIVEIRA (OAB 9922/AL) - Processo
0705265-78.2018.8.02.0001 (apensado ao processo 0702858-07.2015.8.02.0001) - Embargos à Execução - Capitalização / Anatocismo
- EMBARGANTE: Adilson Carlos da Silva - EMBARGADO: Brunno de Andrade Lins - DECISÃO Vistos, etc., Cuida-se de Embargos à
Execução, apresentados pelo Embargante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, refutando a Ação de Execução por negativa
geral e rechaçando os encargos incidentes sobre o valor da dívida. No tocante à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, dispõe o CPC, em seu art. 919, caput e §1º, o seguinte Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1oO juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando veriﬁcados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suﬁcientes. No caso dos
autos, o Embargante nem mesmo formulou requerimento nesse sentido, razão pela qual recebo os presentes Embargos à Execução
sem lhes atribuir efeito suspensivo, em virtude de não estarem presentes os requisitos elencados no artigo 919, §1º, do NCPC. No mais,
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tem-se por conceder o benefício da justiça gratuita requerido pelos Embargantes, com base no art. 99, §3º, do CPC, por se tratar de
pessoa física. Intimem-se as partes para que, em 15 (quinze) dias, digam se ainda pretendem produzir provas, caso ainda entendam
necessária(s), especiﬁcando-na(s), inclusive, a(s) respectiva(s) ﬁnalidade(s), ou seja, com a indicação de qual(ais) aﬁrmação(ões) de
fato destina(m)-se sua(s) produção(ões). Publique-se.
ADV: PRISCILLA SILVA BENÍCIO (OAB 11323/AL), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE (OAB
9509/AL), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0709300-52.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Seguro - AUTOR: Daniel Carlos da Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o requerimento
apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais
termos da decisão de ﬂs. 116/117. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes
para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intime-se a perita para apresentar proposta de honorários em 05 (cinco)
dias. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: ANA GABRIELA DE ARAÚJO MENDES (OAB 14016/AL), ADV: DAVID ARAÚJO PADILHA (OAB 9005/AL), ADV: DOUGLAS
RUY DE ALMEIDA (OAB 5234/AL), ADV: PEDRO DUARTE PINTO (OAB 11382/AL), ADV: RODRIGO RUY DE ALMEIDA GOUVEIA
(OAB 12629/AL), ADV: DANNYELLE CHAVES CARNAÚBA FRAGOSO (OAB 13845/AL), ADV: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES
(OAB 6892/AL) - Processo 0709424-64.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - AUTOR: Eﬁgênio de
Almeida Neto - RÉU: Thamara Construções Ltda. - LITSPASSIV: Gilberto Mantani - DESPACHO Intime-se a parte Ré para, em 5 (cinco)
dias, manifestar-se a respeito do pedido de extinção do processo com fundamento em reconhecimento da procedência do pedido,
formulado às ﬂs. 334/335, especiﬁcando se subsiste o interesse quanto ao pedido reconvencional.
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 22718/PE), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE
(OAB 9509/AL) - Processo 0709620-05.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Ivonete Maria
da Conceição - REQUERIDO: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra.
Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisão de
ﬂ. 69. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora
designada, eventualmente expedidos. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE (OAB 9509/AL), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB
11490A/AL) - Processo 0709682-45.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: Luciano Gonçalves dos
Santos - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno
a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisão de ﬂs. 114/115. Oﬁciese, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora designada,
eventualmente expedidos. Intime-se a perita para apresentar proposta de honorários em 05 (cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: DANIEL DE MACEDO FERNANDES (OAB 7761/AL), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE
(OAB 9509/AL), ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904/AL) - Processo 0710211-98.2015.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: MAXSUELL NASCIMENTO SILVA - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. - Intimem-se as partes para se manifestarem sobre proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 13323/AL), ADV: EMANOELLE DE CARVALHO BOTELHO (OAB 8796/AL) Processo 0710305-12.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: Edvaldo Correia da Silva - RÉU: Seguradora Lider
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir
das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisão de ﬂ. 94. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados
para que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intimem-se e
cumpra-se.
ADV: VICTOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 12158/AL), ADV: VITOR MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO (OAB
9991/AL) - Processo 0711395-21.2017.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel AUTORA: Teresinha Neyde Nogueira de Alcantara - RÉ: Tharcyana Tirzah Santana Almeida - Paulo Henrique Vanderley de Amorim - ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, ﬁca(m) a(s) parte(s) Rés intimada(s), na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em)
o recolhimento das custas processuais, no valor de R$41,21, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL
nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente
atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada
na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do
referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).
ADV: DIOGO DE MOURA NOVAES (OAB 4625AL) - Processo 0713213-13.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria
por Invalidez Acidentária - AUTORA: LEILA PATRICIA SILVA LOPES - RÉ: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Intime-se as
partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.
ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 76696/MG), ADV: CYNTHYA MEIRIELLE DA SILVA MENDES (OAB 10590/AL),
ADV: MATHEUS LUIZ CAVALCANTE FARIAS DE BARROS LIMA (OAB 12957/AL), ADV: GUSTAVO CÉSAR LEAL FARIAS (OAB
13799B/AL), ADV: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR (OAB 5418/AL) - Processo 0713687-52.2012.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Substituição do Produto - AUTORA: JACQUELINE GONÇALVES DE BARROS - RÉU: Blumare Veicolo Ltda - LITISCONSO:
FIAT AUTOMÓVEIS S/A - Intimem-se as partes para que tomem ciência da data da perícia, no prazo de cinco dias. Cumpra-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE
(OAB 9509/AL) - Processo 0715099-76.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: Clayton Paulo da
Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno
a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisão de ﬂs. 100/101. Oﬁciese, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora designada, acaso
expedidos. Intime-se a perita para apresentar proposta de honorários em 05(cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: ZILDA KARLA PEREIRA DOS SANTOS (OAB 16457/AL) - Processo 0715517-09.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Pagamento - REQUERENTE: Diego de Albuquerque Fonseca - Luciano Bruno de Albuquerque Fonseca - DESPACHO Deﬁro o pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita, com fulcro no art. 98, caput, do CPC. Intime-se o representante do Ministério Público, para
que oferte parecer no prazo legal.
ADV: JULIANA TRAUTWEIN CHEDE (OAB 52880/PR) - Processo 0718066-94.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - AuxílioAcidente (Art. 86) - AUTOR: Angelo Felipe Felix da Silva - RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Deﬁro o requerimento
apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais
termos da decisão de ﬂs. 100/101. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes
para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE (OAB 9509/AL), ADV: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO
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(OAB 3564A/AL) - Processo 0719508-32.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - AUTOR: Cleonilton da Silva
- RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Intimem-se as partes para se manifestarem sobre proposta de
honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: SAMUEL MARQUES (OAB 20111/PE), ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904/AL), ADV: DANIEL DE MACEDO
FERNANDES (OAB 7761/AL), ADV: RODRIGO DE LIMA COSTA (OAB 10167/AL), ADV: JAIME MARÇAL DANTAS FILHO (OAB 33947/
PE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0720000-87.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro
- AUTOR: Joel da Silva Santos - RÉU: Tókio Marine Brasil Seguradora S/A - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias.
Mantenho os demais termos da decisão de ﬂs. 197/198. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados
de intimação das partes para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intime-se a perita para apresentar proposta de
honorários em 05 (cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: RAPHAEL PRADO DE MORAES CUNHA CELESTINO (OAB 9793/AL), ADV: IGOR CAVALCANTE PASSOS (OAB 10806/
AL), ADV: DANIEL CORDEIRO DE FRANÇA CASADO (OAB 14641/AL), ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA (OAB 7259/
AL) - Processo 0722828-22.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - AUTORA: Vera Lúcia da Silva
Macena - RÉU: S.C.M.M.H.N.S.G. - Designo o dia 21/11/2019, às 16:00h, para realização da Audiência de Instrução, ocasião em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas. Intime-se a Ré para apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos
termos do Art. 455, do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local
da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Devem, portanto, o advogado da parte providenciar a intimação das
testemunhas. Demais providências de praxe. Intimem-se e Cumpra-se.
ADV: ELENY STUTZ SOUZA CARNEIRO DE CAMPOS (OAB 10095B/AL) - Processo 0723223-77.2018.8.02.0001 - Execução de
Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Geraldo Freitas Consultoria Imobiliária Ltda - EXECUTADO:
Iago Reis Moreira Mathias - Hop Bros Cervejaria Ltda ¿ Epp - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca(m) a(s) parte(s) AUTORA intimada(s), na pessoa
do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 554,58,
sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será
arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o
interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além
de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).
ADV: DAYSE SCOOT DOS SANTOS LESSA (OAB 9631/AL), ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOE (OAB 11479A/AL)
- Processo 0724080-26.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Adenildo Cardoso
da Silva - RÉU: BANCO J SAFRA S/A - DESPACHO Manifeste-se a parte Autora acerca da Contestação e documentos acostados aos
autos pela parte Ré, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 350, do Código de Processo Civil de 2015.
ADV: RICARDO CARLOS MEDEIROS (OAB 3026/AL) - Processo 0724625-67.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - AuxílioDoença Acidentário - AUTOR: José Paulo Barbosa Cabral - RÉU: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss - Deﬁro o requerimento
apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais
termos da decisão de ﬂs. 162 e despacho de ﬂ. 163. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para que recolha os mandados
de intimação das partes para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intime-se a perita para apresentar proposta de
honorários em 05 (cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se.
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), ADV: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS (OAB 7440/AL), ADV:
DANIELLE ALESSANDRA MOURY FERNANDES DA FONSECA (OAB 16761/PE) - Processo 0727125-14.2013.8.02.0001 Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: JOÃO ARESK DE OLIVEIRA
LOUREIRO - REPTANTE: Devysson de Melo Loureiro - RÉU: Saúde Excelsior - DESPACHO Intime-se a Executada para, em 15 (quinze)
dias, comprovar o recolhimento das custas, sob pena de expedição da certidão FUNJURIS. Intime-se o Exequente para, no prazo de
15 (quinze) dias, requerer o que entender devido relativamente ao cumprimento de sentença, devendo se utilizar do mesmo número do
processo com o sequencial 01.
ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ADV: ÉRICO LIMA GUSMÃO (OAB 3890/AL), ADV: JORGE
FERNANDES LIMA FILHO (OAB 9268/AL), ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558A/AL) - Processo 072729265.2012.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Pimentel Engenharia LTDA - RÉU:
Bradesco Saúde - Ante o exposto, decide-se: Conheço da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, julgando-a procedente, devendo
ser reconhecido como termo inicial dos juros de mora a data da intimação do Executado para efetuar o pagamento (ﬂs. 317); Remetamse os autos à Contadoria para cálculo dos honorários advocatícios, considerando o termo inicial dos juros de mora acima indicado; Diante
do descumprimento da determinação judicial, intime-se o Executado, pessoalmente, para aplicar o reajuste ﬁxado, restando arbitrada
nova multa diária para o caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais); Deﬁro o pedido de consignação em juízo dos valores correspondentes às mensalidades do plano de saúde, nos parâmetros
estabelecidos no título executivo judicial; Intime-se o Executado, por seu advogado, para efetuar o pagamento do valor arbitrado a título
de multa, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos, sob pena de acréscimo ao
montante da condenação de multa de 10% (dez por cento), como também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da dívida, a teor do art. 523, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. Evolua-se a classe da ação para “Cumprimento
de Sentença”. Intimem-se. Proceda-se à alteração no SAJ. Em seguida, encaminhem-se os autos à Contadoria.
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 13419A/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: ADILSON FALCÃO DE
FARIAS (OAB 1445A/AL) - Processo 0730332-79.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato AUTOR: Fábio de Carvalho Silva - RÉ: Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - SENTENÇA (PARTE FINAL) : (...) Diante
das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do procedimento, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,
para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo com a resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Sem custas processuais ﬁnais, nos termos do Art. 90, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários
advocatícios, conforme acordado. Como houve renúncia do prazo recursal, certiﬁcado o trânsito em julgado, arquive-se o processo.
Publique-se.
ADV: PEDRO FRANÇA TAVARES DE SOUZA (OAB 12463/AL), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 13323/AL) Processo 0731750-86.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: José Gabriel Monteiro da Silva - REPTANTE: MARLÍ
MONTEIRO DOS SANTOS - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a partir das 14:00h,
para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisões de ﬂs. 82 e 84. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de Mandados para
que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intimem-se e cumprase.
ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL) -
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Processo 0732505-81.2014.8.02.0001 - Cautelar Inominada - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: EDSON
CAMPOS DA SILVA - RÉU: Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. - DESPACHO Proceda-se à alteração do polo passivo da
demanda, de modo a fazer constar Equatorial Energia Alagoas. Intime-se a Ré, por meio dos novos advogados constituídos nos autos,
para se manifestar nos termos do despacho de ﬂs. 175.
ADV: LARISSA MARIA DE ANDRADE SILVA (OAB 10641/AL), ADV: LÍVIA LOPES RODRIGUES DE LIMA (OAB 10618/AL) Processo 0737594-17.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - AUTORA: Quiteria Alves Ferreira - RÉU:
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Deﬁro o requerimento apresentado pela Sra. Perita, redesigno a data de 10/10/2019, a
partir das 14:00h, para realização das perícias. Mantenho os demais termos da decisão de ﬂs. 172. Oﬁcie-se, via Intrajus, a Central de
Mandados para que recolha os mandados de intimação das partes para a perícia outrora designada, eventualmente expedidos. Intimemse e cumpra-se.
Ábdon Almeida Moreira (OAB 5903/AL)
Adilson Falcão de Farias (OAB 1445/AL)
Adilson Falcão de Farias (OAB 1445A/AL)
Aldenira Gomes Diniz (OAB 5647A/AL)
Alessandra Maria Cerqueira de Medeiros Cavalcante (OAB 9509/AL)
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Gabriela de Araújo Mendes (OAB 14016/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Carlos Anselmo Paulino de Morais (OAB 7440/AL)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
Cynthya Meirielle da Silva Mendes (OAB 10590/AL)
Daniel Cordeiro de França Casado (OAB 14641/AL)
Daniel de Macedo Fernandes (OAB 7761/AL)
Danielle Alessandra Moury Fernandes da Fonseca (OAB 16761/PE)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Dannyelle Chaves Carnaúba Fragoso (OAB 13845/AL)
David Araújo Padilha (OAB 9005/AL)
David Ferreira da Guia (OAB 4774/AL)
Dayse Scoot dos Santos Lessa (OAB 9631/AL)
Deborah Sperotto da Silveira (OAB 51634/RS)
DIOGO DE MOURA NOVAES (OAB 4625AL)
Diogo Pires Ferreira de Miranda (OAB 8315/AL)
Douglas Henrique de Carvalho Galvão Filho (OAB 14593/AL)
Douglas Ruy de Almeida (OAB 5234/AL)
Eduardo Chalﬁn (OAB 13419A/AL)
Eleny Stutz Souza Carneiro de Campos (OAB 10095B/AL)
Emanoelle de Carvalho Botelho (OAB 8796/AL)
ÉRICO LIMA GUSMÃO (OAB 3890/AL)
Felipe Alves Pereira (OAB 12510/AL)
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB 76696/MG)
Fernando Rebouças de Oliveira (OAB 9922/AL)
GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904/AL)
Gabrielle Arcoverde Cunha (OAB 8904A/AL)
GILBERTO DE FREITAS MAGALHÃES JUNIOR (OAB 123792/RJ)
Gilvan de Albuquerque Fernandes Gomes (OAB 9157/AL)
Gustavo César Leal Farias (OAB 13799B/AL)
Igor Cavalcante Passos (OAB 10806/AL)
JAIME MARÇAL DANTAS FILHO (OAB 33947/PE)
Janaina da Silva Bezerra Ferreira (OAB 7728/AL)
João Alves Barbosa Filho (OAB 3564A/AL)
Jorge Fernandes Lima Filho (OAB 9268/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)
José Carlos Skrzyszowski Junioe (OAB 11479A/AL)
José Elias Uchôa Filho (OAB 326/AL)
Julia Lenita Gomes de Queiroz (OAB 9667/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Juliana Trautwein Chede (OAB 52880/PR)
Karina de Almeida Batistuci (OAB 9558A/AL)
LARISSA MARIA DE ANDRADE SILVA (OAB 10641/AL)
Lídia Malta Prata Lima (OAB 10791/AL)
LÍVIA LOPES RODRIGUES DE LIMA (OAB 10618/AL)
Luciano Pontes de Maya Gomes (OAB 6892/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Márcio de Santana Calado Filho (OAB 9151/AL)
Maria Carolina Suruagy Motta (OAB 7259/AL)
Matheus Luiz Cavalcante Farias de Barros Lima (OAB 12957/AL)
Maurício Coimbra Guilherme Ferreira (OAB 151056S/RJ)
Milton Jorge Soares da Silva (OAB 2383/AL)
Paulo Henrique M. Barros (OAB 15131/PE)
Paulo Roberto Vigna (OAB 173477/SP)
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Paulo Túlio Barbosa de Vasconcelos Jr. (OAB 6830/AL)
PEDRO DUARTE PINTO (OAB 11382/AL)
Pedro França Tavares de Souza (OAB 12463/AL)
Priscilla Silva Benício (OAB 11323/AL)
Raphael Prado de Moraes Cunha Celestino (OAB 9793/AL)
Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB 115762/SP)
Ricardo Carlos Medeiros (OAB 3026/AL)
Rodrigo de Lima Costa (OAB 10167/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
Rodrigo Ruy de Almeida Gouveia (OAB 12629/AL)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 13323/AL)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 22718/PE)
Samuel Marques (OAB 20111/PE)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB 5418/AL)
Thiago de Oliveira Rocha (OAB 14120/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Vanine de Moura Castro (OAB 9792/AL)
Victor Cavalcante de Oliveira Souza (OAB 12158/AL)
Vitor Montenegro Freire de Carvalho (OAB 9991/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
Zilda Karla Pereira dos Santos (OAB 16457/AL)
7ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA JOSUÉ RAPOSO LIMA DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIEL BRAGA DE VASCONCELOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0365/2019
ADV: MÔNICA LIMA GARCIA (OAB 6391/AL), ADV: CESAR ROBERTO REIS DE AMORIM (OAB 2435/AL), ADV: MARIA CRISTIANA
DE SOUZA AMORIM (OAB 8151/AL) - Processo 0716281-68.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Retiﬁcação de Área de Imóvel
- REQUERIDO: EDIFICIO DULCE MARIA - Autos n° 0716281-68.2014.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: NIRLEIDE
GOMES DE ALMEIDA Requerido e Representante: EDIFICIO DULCE MARIA e outro SENTENÇA Trata-se de ação ordinária com
pedido de tutela antecipada proposta por Nirleide Gomes de Almeida, em desfavor do Edifício Dulce Maria, todos devidamente
qualiﬁcados na inicial. Narra a parte autora que, em 03 de agosto de 2012, o Condomínio do Edifício Dulce Maria realizou uma assembleia
geral extraordinária na qual se decidiu pela reforma da guarita do prédio, iniciando-se as obras em seguida. Prossegue alegando que, no
curso da construção, percebeu que a sua unidade seria prejudicada pela obra, já que a laje da nova guarita ﬁcou muito próxima de seu
imóvel, gerando insegurança e desvalorização do bem. Nesse cenário, aduz que fez uma “denúncia” junto aos órgãos competentes,
tendo a Prefeitura realizado ﬁscalização no local e determinado a paralização da obra, por violação do art. 637, IV, da Lei Municipal nº
5593/07. Pede, assim, a concessão da tutela de urgência, a ﬁm de que seja demolida a guarita, com a posterior conﬁrmação da medida.
Junta documentos de ﬂs. 08/38. Às ﬂs. 39/40, a parte autora reiterou o pedido de apreciação da tutela de urgência. Em decisão de ﬂs.
43/44, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contestação apresentada às ﬂs. 50/57. Na oportunidade, a parte ré
aﬁrma que o Edifício Dulce Maria foi construído na década de 80 e que se observou a necessidade de reformar a guarita do prédio,
principalmente, por motivos de segurança. Aduz que a proposta de reforma foi conﬁrmada em assembleia condominial, da qual participou
a moradora da unidade 101, de propriedade da autora, esta última que fez parte da comissão que deﬁniu os parâmetros para a obra.
Aﬁrma a parte ré que, apenas ao ﬁnal da obra, foi que a parte autora passou a reclamar da reforma. Prossegue narrando que a
“denúncia” feita pela demandante à SMCCU, de fato, gerou embargo à construção, contudo, o motivo para tanto foi a ausência de alvará
e o avanço sobre o passeio público, questões que teriam sido sanadas, concluindo-se a obra. A parte ré ainda impugna os laudos de
avaliação juntados pela parte autora, destacando que ambos foram elaborados após a reforma, em 10 de dezembro de 2013, e que o
corretor de imóveis não tem qualiﬁcação para apontar eventuais falhas de construção. Aﬁrma, ao ﬁm, que a reforma, com o consequente
embelezamento da fachada do edifício valorizou o patrimônio de todas as 32 (trinta e duas) famílias que compõem o condomínio. Junta
documentos de ﬂs. 58/63., Intimada a parte autora para apresentar réplica (ﬂs. 65), decorreu o prazo sem manifestação, determinandose a intimação das partes para indicarem interesse em conciliar ou em produzir provas (ﬂs. 70). Em audiência de instrução (ﬂs. 83), fezse presente apenas a parte autora, que dispensou a oitiva da testemunha arrolada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento
e decido. I - Da gratuidade de justiça: Ab initio, no que pertine ao pedido de gratuidade de justiça, entendo ser esta cabível segundo o
que dispõem o art. 98 e art. 99 da Lei nº. 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), consoante seguem: Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuﬁciência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Portanto, considerando que há pedido expresso
na inicial e não há qualquer indício de que a parte possa arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, deﬁro o pedido de
gratuidade de justiça, devendo o advogado subscritor da inicial patrocinar a causa da necessitada. II - Do mérito: Compulsando o
caderno processual, percebe-se que o cerne da causa reside na existência de ilicitude na reforma da guarita do Edifício Dulce Maria,
bem como, na caracterização de prejuízos dada a aproximação da estrutura com a varanda da autora. Nessa conjuntura, a autora junta
documentos relativos à propriedade do imóvel (ﬂs. 14/16), cópia da “denúncia” feita à Superintendência Municipal de Controle do
Convívio Urbano - SMCCU (ﬂs. 18/20), notiﬁcação e auto de infração (ﬂs. 21/23), fotograﬁas da guarita antiga e da obra (ﬂs. 24/30), além
de dois laudos de avaliação de apartamento (ﬂs. 31/38). Dos referidos documentos, pode-se extrair que a autora é proprietária da
unidade nº 101, do Edifício Dulce Maria e que, durante a construção da nova guarita do prédio, foi feita a “denúncia” de irregularidade à
SMCCU, que procedeu à ﬁscalização. Contudo, ao contrário do que insinua parte autora, não se faz possível concluir que a Prefeitura
constatou irregularidade na proximidade da obra com a unidade da autora. Pelo que se extrai da notiﬁcação e auto de infração de ﬂs. 21,
veriﬁcou-se a realização de reforma sem alvará, razão pela qual se determinou a paralisação da obra, em conformidade com a legislação
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municipal respectiva. Ou seja, dos documentos juntados pela parte autora, não se faz possível concluir que o condomínio tenha
desrespeitado qualquer norma de ediﬁcação. Essa conclusão é reforçada pelos documentos juntados pela parte ré, que evidenciam que
a reforma foi aprovada pelos condôminos e que a mãe da autora, residente na unidade 101, inclusive integrou a comissão criada para
acompanhamento da obra (ﬂs. 61). Há provas, ademais, no sentido de que, mesmo após veriﬁcação de invasão de área de domínio
público (ﬂs. 62), foi devidamente concedido o alvará para a continuidade da construção (ﬂs. 63), evidenciando-se a regularização de
todos os vícios observados pela municipalidade. Nesse contexto, deve ser destacado que ao tratar sobre o ônus da prova, o CPC/2015
estabelece em seu art. 373, caput e incs. I e II, que ao autor cabe demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, compete
comprovar a existência de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo daquele direito: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modiﬁcativo ou extintivo do direito do autor.
Na hipótese em lupa, constato que a autora não logrou demonstrar qualquer irregularidade com base nas normas de ediﬁcação, uma vez
que, os problemas constatados, de ausência de alvará e de invasão de área de domínio público, foram comprovadamente solucionados,
consoante alvará de ﬂs. 63. Registre-se que, embora seja ônus da parte a comprovação do direito municipal, consoante previsão do art.
337 do CPC/73 (vigente à época da propositura da ação), também não há sequer indicação de eventual dispositivo que determine um
distanciamento mínimo entre a guarita do edifício e as suas varandas. No que se refere aos laudos juntados pela parte autora, observo
que se tratam de documentos produzidos unilateralmente e que não foram complementados por prova pericial em Juízo, mesmo tendo
sido oportunizado à demandante a produção de tal elemento. Nesse contexto, os laudos de ﬂs. 31/38 não têm o condão de atestar
tamanha desvalorização no imóvel da autora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORES QUE
ALEGARAM TEREM ADQUIRIDO IMÓVEL DE CONSTRUTORA QUE SE REVELOU POSTERIORMENTE COM VÍCIOS QUE
CONDUZIRAM À SUA DESVALORIZAÇÃO EM QUARENTA POR CENTO. REQUERERAM ABATIMENTO PROPORCIONAL NO
PREÇO, COM REFLEXO NA PRESTAÇÃO PAGA, BEM COMO CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE CONSIDERAVAM DEVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. A REDUÇÃO EM 40% DO PREÇO NÃO PODE SER RESULTADO DE
ARBITRAMENTO ALEATÓRIO DOS AUTORES, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DOS FATOS QUE ENVOLVEM A CAUSA.
AINDA QUE TENHAM OS INTERESSADOS ALEGADO TER HAVIDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARTICULAR IN LOCO, OCASIÃO
EM QUE OS DEFEITOS FORAM ENUMERADOS, FATO É QUE A PROVA DOCUMENTAL NÃO SUPRE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
JUDICIAL, QUE REQUER A NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL ISENTO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E DE PLENA CONFIANÇA DO
JUÍZO. ASSIM, NÃO TENDO OS DEMANDANTES PLEITEADO PELA REALIZAÇÃO DA NECESSÁRIA PROVA, A DEMONSTRAÇÃO
CABAL DOS FATOS RESTOU PREJUDICADA, LEMBRANDO QUE O ÔNUS DA PROVA, EM REGRA, INCUMBE A QUEM ALEGA. NO
CASO CONCRETO OS AUTORES TROUXERAM AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO EM SEU FAVOR, RAZÃO PELA QUAL O PLEITO RESTOU DESPROVIDO DE SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE.
SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, Apelação Cível nº 0041925-67.2016.8.19.0209, Décima
Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, julgado em 06/02/2019, publicado em 07/02/2019). (grifos acrescidos).
Registre-se, ademais, que a obra que pretende ver desfeita a parte autora já está concluída, consoante fotograﬁas de ﬂs. 52, beneﬁciando
todos os demais condôminos, de modo que a sua demolição dependeria de demonstração robusta do descumprimento das regras de
ediﬁcação ou da violação dos direitos de vizinhança da autora, o que, repise-se, não restou comprovado. Nesse contexto, observo que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a violação de seu direito que justiﬁque a demolição da
obra. III - Do dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015.
Condeno exclusivamente a parte autora ao adimplemento das custas processuais, as quais devem ser pagas antes do arquivamento
deﬁnitivo deste processo, bem como ao pagamento de verba honorária, que ﬁxo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,
§§2º e 8º, do CPC/2015, a ser atualizada até o efetivo adimplemento. Contudo, por ser a parte autora beneﬁciária da gratuidade de
justiça, suspendo a exigibilidade da obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC. P.R.I. Maceió,12 de agosto de 2019. Luciano Andrade de
Souza Juiz de Direito
Cesar Roberto Reis de Amorim (OAB 2435/AL)
Maria Cristiana de Souza Amorim (OAB 8151/AL)
Mônica Lima Garcia (OAB 6391/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA JOSUÉ RAPOSO LIMA DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIEL BRAGA DE VASCONCELOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0366/2019
ADV: JOÃO AUGUSTO SOARES VIEGA (OAB 8814/AL), ADV: TAINÁ GAMA ROCHA OLIVEIRA (OAB 8815/AL) - Processo 003802165.2010.8.02.0001 (001.10.038021-3) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Magil - Distribuidora de Alimentos Ltda. - Autos
n° 0038021-65.2010.8.02.0001 Ação: Monitória Autor: Magil - Distribuidora de Alimentos Ltda. Réu: Cac Cavalcante Rações SENTENÇA
MAGIL - Distribuidora de Alimentos LTDA ajuizou açãomonitóriaem face de CAC Cavalcante Rações, alegando, em síntese, que o réu
adquiriu mercadoria no seu estabelecimento, razão pela qual foi emitida a nota ﬁscal de nº 000.000.867, no valor de R$314,56 (trezentos
e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), juntamente com dois boletos bancários, com vencimentos nos dias 12 e 19 de outubro de
2009. Prossegue narrando que, embora a mercadoria tenha sido entregue, os referidos boletos não foram pagos, razão pela qual a parte
autora intentou a presente ação monitória, pugnando pela expedição de mandado de pagamento e, em caso de inadimplemento, sua
conversão em mandado executivo. Juntou documentos de ﬂs. 05/16. Citado (ﬂs. 38), o réu deixou de efetuar o pagamento ou defenderse no prazo legal (certidão de ﬂs. 40). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve-se destacar
que se faz desnecessária a dilação probatória, estando as questões elucidadas pelas provas documentais constantes dos autos, as
quais dão conta da aquisição de mercadoria pela parte ré, com a consequente emissão de nota ﬁscal e boletos, no valor de R$314,55
(trezentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) (ﬂs. 11/13). Veriﬁca-se, ainda, que a mercadoria foi devidamente entregue,
consoante assinatura de recebimento (ﬂs. 11), mas não sobreveio o pagamento dos boletos. Portanto, versa a demanda sobre matéria
de direito. Insta salientar ser cabível, in casu, o manejo da açãomonitóriapara o exercício da pretensão formulada pela parte autora, uma
vez que, de acordo com o art. 700 do CPC (correspondente ao antigo art. 1.102-A, do CPC/73), referida ação se presta aos casos em que
o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, com base em prova escrita sem eﬁcácia de título executivo. Registrese, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais é tranquila no sentido da possibilidade de instrução da ação monitória com nota ﬁscal e
boletos, desde que acompanhados de comprovação do recebimento da mercadoria, tal como se deu no caso dos autos (ﬂs. 11). Nesse
sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A
do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que
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emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito
aﬁrmado pelo autor. 2. A nota ﬁscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como
lastro à ação monitória. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de aﬁrmar serem insuﬁcientes ou ilegíveis os
documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a aﬁrmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente,
ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo
manifesto o descabimento do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 559231 / PE, Quarta Turma, Rel.
Min. Marco Buzzi, julgado em 10/03/2015, publicado em 17/03/2015). (grifos acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. COMPRA E
VENDA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA. 1-O comprovante de entrega de mercadorias legitima
a nota ﬁscal que o acompanha e, em consequência, mostra-se apto para comprovação da alegada dívida e suﬁciente para embasar
a presente ação monitória. 2-Identiﬁcações constantes nos canhotos de recebimento das notas ﬁscais foram mencionadas de forma
legível, permitindo a veriﬁcação dos respectivos recebedores. 3-Inexatidão dos argumentos utilizados pelo apelante que não conﬁgura
litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de defesa que lhe é constitucionalmente garantido. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ, Apelação Cível nº 0005075-79.2018.8.19.0003, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, julgado
em 30/07/2019, publicado em 01/08/2019). (grifos acrescidos). Nesse contexto, sendo cabível a ação monitória e, ante a aptidão dos
documentos juntados pela parte autora para instruir a medida, ademais, diante daausênciade pagamento e de oposição de embargos,
determina o art. 701, §2º, do Diploma Processual, que o mandado inicial deverá se converter em mandado executivo. Não custa salientar
que a jurisprudência do STJ, atenta à determinação legal, é assente nesse sentido: Recurso especial. Ação monitória. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente. Ausência de embargos. Mandado de pagamento convertido em mandado executório. Embargos
à execução. Revisão de cláusula contratual. Excesso de execução não conﬁgurado. - Proposta ação monitória fundada em contrato de
abertura de crédito em conta corrente, se o devedor deixa de oferecer embargos monitórios, o mandado de pagamento é convertido em
mandado executório, constituindo-se o título executivo judicial. - Após a conversão do mandado de pagamento em mandado executório,
inviável o devedor alegar, em embargos à execução, que a cobrança de encargos ilegais caracteriza excesso de execução. - Conﬁgurase excesso de execução a cobrança de dívida em valor superior ao constante no título executivo judicial. - Se o credor instruiu a ação
monitória com planilha de cálculo e, posteriormente, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, sem que o devedor
tenha oposto embargos monitórios, não há excesso de execução se a dívida executada coincide com o débito descrito na referida
planilha de cálculo. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 712575/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06 de abril
de 2006, publicado no DJ em 02 de maio de 2006) Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487,
I, do CPC, julgo PROCEDENTE a ação, determinando a conversão do mandado monitório inicial de ﬂs. 19 em mandado executivo, para
condenar o réu CAC Cavalcante Rações ao pagamento do valor devido de R$314,55 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e cinco
centavos) à parte autora, acrescido de juros de mora e correção monetária, pela taxa SELIC (que conjuga ambos os encargos), a partir
da data de vencimento de cada boleto. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. P.R.I. Maceió,13 de agosto de 2019.
Luciano Andrade de Souza Juiz de Direito
João Augusto Soares Viega (OAB 8814/AL)
Tainá Gama Rocha Oliveira (OAB 8815/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0367/2019
ADV: ITALO EDUARDO BENTES NORMANDE (OAB 11044/AL), ADV: RICARDO JOSÉ DUARTE SANTANA (OAB 4274/AL) Processo 0704925-13.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - AUTOR: EDSON TELES DE ATAÍDE - RÉ: ANA
CRISTALINA DA CRUZ AGRA - DESPACHO Intimem-se as partes para dizerem se tem provas a produzir em eventual audiência de
instrução. Maceió(AL), 22 de outubro de 2018. Luciano Andrade de Souza Juiz de Direito
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB 14221/AL), ADV:
MARCUS VINÍCIUS SILVA DE VASCONCELOS (OAB 13721/AL) - Processo 0708763-51.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Berta Maria dos Santos Oliveira - RÉU: Banco BMG S/A - Autos n°: 0708763-51.2019.8.02.0001
Ação: Procedimento Ordinário Autor: Berta Maria dos Santos Oliveira Réu: Banco BMG S/A ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao
disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora
intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial
atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de
2019 Darlany Christine Alves de Lima Analista Judiciário
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL), ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL) - Processo
0708989-56.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: Manoel Francisco dos Santos Júnior
- Autos n°: 0708989-56.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Manoel Francisco dos Santos Júnior Réu: Banco BMG
S/A ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça
do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre
a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso
suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019 Darlany Christine Alves de Lima Analista Judiciário
ADV: MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ANDRADE FILHO (OAB 16060/AL), ADV: RICARDO FERNANDO DE MELO FONSECA
JÚNIOR (OAB 16881/AL) - Processo 0718048-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - AUTORA: Neuza Maria
Peixoto - Autos n°: 0718048-68.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Neuza Maria Peixoto Réu: Banco BMG S/A ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/
ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
Maceió, 10 de setembro de 2019 Darlany Christine Alves de Lima Analista Judiciário
ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV: ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL), ADV:
LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL) - Processo 0718789-11.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO
DO CONSUMIDOR - AUTOR: Jose Lopes de Almeida Filho - Autos n°: 0718789-11.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Jose Lopes de Almeida Filho Réu: Banco BMG S/A ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do
Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para
se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos
extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019 Darlany Christine Alves de Lima
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Analista Judiciário
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
EDVALDO ONOFRE DA SILVA (OAB 14221/AL)
Italo Eduardo Bentes Normande (OAB 11044/AL)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Márcio André Santos de Andrade Filho (OAB 16060/AL)
Marcus Vinícius Silva de Vasconcelos (OAB 13721/AL)
Ricardo Fernando de Melo Fonseca Júnior (OAB 16881/AL)
Ricardo José Duarte Santana (OAB 4274/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
8ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0295/2019
ADV: NIELSON MOREIRA DIAS JÚNIOR (OAB 21461/PE), ADV: ROSSANA NOLL COMARÚ (OAB 6083/AL), ADV: SÉRGIO DA
CUNHA BARROS (OAB 22024/BA), ADV: HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 22208/PE), ADV: CLAUDIA CUSTODIO
SIMÕES (OAB 4014/SE) - Processo 0020333-27.2009.8.02.0001 (001.09.020333-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação /
Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Em virtude das informações constantes na documentação
de ﬂs.156, expeça-se ofício a Secretaria do Tesouro Nacional.
ADV: RAÍSSA TENÓRIO ARAÚJO (OAB 8964/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855A/AL), ADV: JOSÉ
LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL) - Processo 0033753-31.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - RÉU: Banco Panamericano S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte Autora intimada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15
(quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$571,68, sob pena de expedição de certidão ao
FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será arquivado o processo. Ocorrendo
o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o interessado entregar a ﬁcha de
compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde
se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: JOSÉ ROBERTO BADÚ DA SILVA (OAB 13498/
AL), ADV: ROBERTA FRANCO SANT!ANA (OAB 7903/AL), ADV: ESROM BATALHA SANTANA (OAB 8185/AL) - Processo 070377820.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: AGNALDO IDALINO SANTOS - RÉU:
BANCO SAFRA S/A - Relação: 0294/2019 Teor do ato: Tendo em vista o teor da decisão de ﬂs. 140/143, do juízo da comarca de
Teotônio Vilela/AL, que julgou a exceção de incompetência, determino a remessa dos autos à Distribuição objetivando o envio do
presente processo para a Vara do Único Ofício de Teotônio Vilela/AL, conforme requerido, dando-se a devida baixa. Intimações e demais
providências cabíveis. ****REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ADV: MANUELLA DE MENEZES BARBOSA (OAB 13770/AL) - Processo 0708753-07.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Fatos Jurídicos - REQUERENTE: Silvete Barbosa - Reitere-se a diligência por mandado.
ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 11676/AL) - Processo 0721633-02.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Jose Denisvaldo da Silva - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Relação: 0293/2019
Teor do ato: Versam os autos sobre ação revisional de contrato, não tendo a parte autora, no entanto, juntado o instrumento do negócio
jurídico cujos termos pretende rever. Como se sabe, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos
com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos especíﬁcos, os que
a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (STJ. REsp 1.040.715/
DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, julg. 04.05.2010, DJe 20.05.2010). O contrato, na ação revisional, é documento fundamental,
pois ele prova, em tese, a causa de pedir da parte autora, consistente na existência de cláusulas que imprescindem de revisão. Não é
possível que a parte autora justiﬁque que o contrato precisa ser revisto se não tem acesso ao seu conteúdo. Vale salientar, ainda, que,
se não tem cópia do contrato em questão, a parte deve se valer do procedimento legal de exibição de documento, a ﬁm de ter acesso
ao contrato antes de pleitear eventual necessidade de revisão. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, faculto à
parte autora a emenda à inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, trazer aos autos o instrumento
do contrato cuja necessidade de revisão sustenta. Com a resposta, conclusos na ﬁla de ato inicial ou de processos urgentes, caso haja
requerimento de tutela de urgência. ***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ADV: RODRIGO HOLANDA GUIMARÃES (OAB 4972/AL), ADV: ANTÔNIO FERNANDO COSTA (OAB 2011/AL), ADV: DANIELLE
TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0727508-89.2013.8.02.0001 (apensado ao processo 071454027.2013.8.02.0001) - Cautelar Inominada - Fornecimento de Energia Elétrica - AUTORA: Usina Terra Nova S.A. - RÉU: Companhia
Energética de Alagoas - CEAL - Relação: 0294/2019 Teor do ato: Diante do exposto, considerando o mais que dos autos consta e
desaparecendo os fatos que deram causa à ação, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. Custas pela Parte Autora. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após cumpridas as
formalidade legais, arquivem-se os autos. ****REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Antônio Fernando Costa (OAB 2011/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Claudia Custodio Simões (OAB 4014/SE)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 11676/AL)
Esrom Batalha Santana (OAB 8185/AL)
Humberto Rodrigues de Oliveira (OAB 22208/PE)
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José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Roberto Badú da Silva (OAB 13498/AL)
Manuella de Menezes Barbosa (OAB 13770/AL)
Nielson Moreira Dias Júnior (OAB 21461/PE)
Raíssa Tenório Araújo (OAB 8964/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 14855A/AL)
Roberta Franco Sant!ana (OAB 7903/AL)
Rodrigo Holanda Guimarães (OAB 4972/AL)
Rossana Noll Comarú (OAB 6083/AL)
Sérgio da Cunha Barros (OAB 22024/BA)
9ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0267/2019
ADV: RITA DE CÁSSIA VIEIRA MALTA (OAB 4129/AL), ADV: HELDER GONCALVES LIMA (OAB 6375/AL), ADV: DEIVIS CALHEIROS
PINHEIRO (OAB 9577/AL), ADV: LUCIANA ARRUDA ALMEIDA (OAB 11452/AL), ADV: LUANA KAREN DE AZEVEDO SANTANA (OAB
13085/AL), ADV: ADRUALDO DE LIMA CATÃO (OAB 6355/AL) - Processo 0012678-53.1999.8.02.0001 (apensado ao processo 000575280.2004.8.02.0001) (001.99.012678-2) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Mavel
Veículos Ltda. - EXECUTADO: João Evangelista Malta - Em cumprimento ao Provimento n.º 13/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte Exequente sobre o resultado da consulta ao RENAJUD realizada pelo MM. Juiz de Direito
desta Vara, querendo, em 15 (quinze) dias.
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0701309-20.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Em cumprimento ao Provimento nº.13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, expeça-se carta precatória no endereço indicado pela parte autora.
ADV: EDISON RODRIGUES CREMONINI FILHO (OAB 1485B/PE), ADV: LIA RODRIGUES MONTEIRO DE MELO (OAB 41274/PE),
ADV: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO JAMBO MUNIZ FALCÃO (OAB 5589/AL), ADV:
GUSTAVO FERREIRA GOMES (OAB 5865/AL) - Processo 0703960-30.2016.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária - AUTOR:
Altair de Almeida Campos - RÉU: José Carlos Cavalcante Pacheco - Edna dos Santos Pacheco - União Nordeste Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia (Uneb ¿ Iasd) - Diante do exposto e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando
o domínio dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, que faço de conformidade com os preceitos dos arts. 1.238 1.240,1241, §,Único
e artigo 1.243 do Código Civil e artigo 183 da Constituição Federal. Extingo a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil Expeça-se Mandado de Registro do referido imóvel, em nome dos autores, ao Cartório de Imóveis
competente, com cópia desta sentença que deverá fazer parte do seu patrimônio. Condeno a Requerida nas custas processuais e
honorários advocatícios, em 10% do valor da causa PRI (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), ADV: JANAÍNA FERREIRA PASSOS (OAB 33976/DF) Processo 0708830-21.2016.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - AUTOR: União Norte Brasileira de Educação
e Cultura - Unbec - RÉ: Thays Angelo Santos Rego Santa Rita Fonseca - Nos termos do art. 523 do CPC, intime-se o devedor para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia a que foi condenado por sentença, conforme planilha de atualização de ﬂ. 57,
sob pena de multa de 10% (dez por cento). Maceió, 03 de junho de 2019. (Republicado por incorreção)
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC) - Processo 0718731-08.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Em cumprimento ao despacho de ﬂs. 37.
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0720293-52.2019.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
- AUTORA: Edileuza Tenorio Cavalcante - Citação - Usucapião - Réus Inscritos e Eventuais
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855A/AL), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL) Processo 0720787-19.2016.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - AUTOR: Banco Honda
S/A. - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, expeça-se novo mandado
de citação e busca e apreensão, ao novo endereço indicado às ﬂs.85/86. Maceió, 10 de setembro de 2019.
ADV: ANA MARIA BARROSO REZENDE (OAB 6082/SE) - Processo 0722051-66.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos
de Saúde - AUTOR: Carlos Fernando Vieira de Sousa - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, pela DD Defensoria Pública, para se manifestar, no
prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos
ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019.
ADV: FÁBIO JOSÉ TENÓRIO DE LIMA (OAB 8110/AL) - Processo 0724044-47.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Assembléia - AUTOR: Gaspar de Almeida Carvalho - Isto posto, indeﬁro o pedido de em exame. Intimem-se. Maceió, 10 de setembro de
2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito em Substituição
ADV: CARLO ANDRE MELLO DE QUEIROZ (OAB 6047/AL), ADV: JOSÉ FERREIRA JÚNIOR (OAB 5247/AL), ADV: WELLINGTON
BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL), ADV: DANIELLE LIMA NASCIMENTO (OAB 11286/AL) - Processo 072573079.2016.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento
e Investimento S/A - RÉ: Nadia dos Santos Braz - (...) Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05
(cinco) dias.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 10456-AAL) - Processo
0726343-02.2016.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Em cumprimento ao Provimento n.º 13/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas, passo a
expedir novo Mandado de Busca e Apreensão e Citação, conforme requerido pelo Autor, à ﬂ. 83.
ADV: ROGERIO PINTO MARTINS (OAB 31084/CE), ADV: ROSANY ARAUJO PARENTE (OAB 11396A/AL), ADV: ALESSANDRA
ARAÚJO AZEVEDO FURTUNATO (OAB 25586/CE), ADV: PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL), ADV:
GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: DARLEN SANTIAGO (OAB 31724/CE) - Processo 0726398-50.2016.8.02.0001
- Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco Itaú Unibanco S.A - EXECUTADO: Cristalvidro Ltda. CLARISSA UCHOA RICARDO - Tendo em vista os requerimentos de ﬂs. 140 e 141/143, expeça-se alvará dos valores bloqueados em
favor da executada Clarissa Uchôa. (ALVARÁ EXPEDIDO - AGUARDANDO RETIRADA)
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ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0739481-07.2014.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itau Veiculos S.A - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado de Alagoas, expeça-se novo mandado de citação- execução, consoante requerido à ﬂ.111. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Adrualdo de Lima Catão (OAB 6355/AL)
Alessandra Araújo Azevedo Furtunato (OAB 25586/CE)
Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB 10456-AAL)
Ana Maria Barroso Rezende (OAB 6082/SE)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Carlo Andre Mello de Queiroz (OAB 6047/AL)
DANIELLE LIMA NASCIMENTO (OAB 11286/AL)
Darlen Santiago (OAB 31724/CE)
Deivis Calheiros Pinheiro (OAB 9577/AL)
Edison Rodrigues Cremonini Filho (OAB 1485B/PE)
Fábio José Tenório de Lima (OAB 8110/AL)
Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão (OAB 5589/AL)
Gustavo Ferreira Gomes (OAB 5865/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Helder Goncalves Lima (OAB 6375/AL)
Janaína Ferreira Passos (OAB 33976/DF)
José Ferreira Júnior (OAB 5247/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
Lia Rodrigues Monteiro de Melo (OAB 41274/PE)
Luana Karen de Azevedo Santana (OAB 13085/AL)
Luciana Arruda Almeida (OAB 11452/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Maria Lucilia Gomes (OAB 84206/SP)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 128341/SP)
PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL)
Rita de Cássia Vieira Malta (OAB 4129/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 14855A/AL)
Rogerio Pinto Martins (OAB 31084/CE)
Rosany Araujo Parente (OAB 11396A/AL)
Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
sergio schulze (OAB 7629/SC)
WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL)
9ª Vara Cível da Capital - Atos Cartorários e Editais
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60
(SESSENTA) DIAS
O Exmo Dr. Erick Costa de Oliveira Filho, Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento que tramita por este Juízo os
autos da Ação Monitória n.º 0700981-27.2018.8.02.0001,
requerida por Supremo Comércio de Carvão Ltda - EPP, em
desfavor de Gilberto Lino de Oliveira - MEI, este atualmente
em local incerto e não sabido, ﬁcando o mesmo CITADO para
para proceder ao pagamento do montante exigido acrescido do
pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento) do valor atribuído à causa ou à entrega da coisa
reclamada, conforme decisão prolatada e diante da petição
inicial, consoante senha de acesso aos autos, acima
apresentada. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação
no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). Será nomeado Curador Especial em caso de
revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será aﬁxado no
local de costume e publicado na forma da lei. Maceió, 10 de
setembro de 2019.
Erick Costa de Oliveira Filho
Juiz de Direito
10ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0372/2019
ADV: RODRIGO FRASSETO GÓES (OAB 12834A/AL), ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB 12835A/AL), ADV:
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JUDSON ANDRADE GOMES BEZERA (OAB 11041/AL) - Processo 0000964-55.2013.8.02.0050 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - RÉU: Josenildo Paiva de Melo
- Cls. R.H. Intime-se a parte demandante, para que dê impulso ao feito, requerendo o que de seu interesse ao regular prosseguimento
do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via
postal, com A.R., para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485,
§ 1º, do NCPC. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 002163790.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Florisval de Souza Barros REQUERIDO: Banco Itaúcard S/A - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do
Estado de Alagoas e em virtude do requerimento de ﬂs. retro, abro vista dos autos ao advogado da parte AUTORA pelo prazo de 05
(cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA (OAB 3005/AL), ADV: WENDELL SOBREIRA LEAL (OAB 17274/BA) - Processo
0042652-52.2010.8.02.0001 (001.10.042652-3) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Jorge Maciel de
Souza e outro - AUTOR: Thiago Santos de Souza - THOMAS SANTOS DE SOUZA e outro - REQUERIDO: Fontan Imóveis Ltda - Ato
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte
autora sobre a certidão de ﬂs. 344, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Sueli Costa Guimarães Analista
Judiciário
ADV: FELIPE CARVALHO OLEGÁRIO DE SOUZA (OAB 7044/AL), ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) Processo 0700158-18.2019.8.02.0066 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Maíza de Brito Ramos
Bezerra - RÉU: Bradesco Saúde - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte AUTORA intimada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de
15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 725,66, sob pena de expedição de certidão
ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será arquivado o processo. Ocorrendo
o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o interessado entregar a ﬁcha de
compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde
se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º). Maceió, 10 de setembro de 2019 Lidiany Lima
Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP) - Processo
0702173-29.2017.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0702173-29.2017.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Interpretação /
Revisão de Contrato - EMBARGANTE: José Nilson de Oliveira Santos - EMBARGADO: Banco Honda S/A. - Cls. R.H. Interpôs a parte
autora recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 184/203
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se
o contraditório, com a intervenção da parte ré Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento,
guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANDRÉ FELIPE FIRMINO ALVES (OAB 9228/AL), ADV: MARCUS LACET (OAB 6200/AL), ADV: DIOGO LUIS DE OLIVEIRA
SARMENTO (OAB 10171/AL), ADV: JORGE FAUSTO DE SOUZA NETO (OAB 4588E/AL), ADV: MARCELO NASCIMENTO ANGELO
(OAB 8251/AL) - Processo 0702957-16.2011.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0702957-16.2011.8.02.0001) - Embargos de
Declaração - Despejo para Uso Próprio - EMBARGANTE: C M BARBOSA SANTOS - EMBARGADO: JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA
- Cls. R.H. Interpôs a parte ré recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este
juízo às ﬂs. 86/92 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário
estabelecer-se o contraditório, com a intervenção da parte autora. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre
o recurso em comento, guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de
Direito
ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 65628/MG), ADV: MARIA DE FATIMA CUESTAS (OAB 7723A/AL) - Processo 070328244.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Omni Banco S.A. - RÉ: Maria Regia de
Lima de Oliveira - Cls. R.H. Deﬁro, em parte, o pedido colimado no expediente retro constante, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias,
para que a parte autora impulsione o feito. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal,
via postal, com A.R., para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art.
485, § 1º, do NCPC. Intime-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB 23599/CE), ADV: HERBERT MOZART MELO DE ARAUJO (OAB 3287/
AL), ADV: ANA CAROLINA ALVES DE GÓIS E SÁ (OAB 9760/AL), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE) Processo 0703674-91.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: MARIELSON SOARES
DO NASCIMENTO - RÉ: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo,
oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o prazo de 15 (quinze) dias. (NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do
comando suso, remetam-se os presentes autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió,
09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: VICTOR AUGUSTO LIMA (OAB 13272/AL), ADV: VÍCTOR ALEXANDRE PEIXOTO LEAL (OAB 5463/AL), ADV: RENATO BANI
(OAB 6763/AL), ADV: ROGÉRIO BRANDÃO DA S. ALMEIDA (OAB 7464/AL), ADV: FÁBIO ALVES SILVA (OAB 7414/AL) - Processo
0704019-18.2016.8.02.0001 - Monitória - Compra e Venda - REQUERENTE: Mais Distribuidora Ltda - Epp - REQUERIDO: Rosinaldo
Caetano da Silva 29437401870 - Cls. R.H. Expirado, pelo decurso do tempo, o prazo de suspensão do processo pugnado às ﬂs. 105,
intime-se a parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que de seu interesse ao regular andamento do mesmo, guardado o
prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via postal, com
A.R., para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, § 1º, do
NCPC. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO (OAB 12470A/AL), ADV: REBECCA ZAVARIS DE MOURA (OAB 13773/PB), ADV:
MARIAH CAMELO CORREIA SALES (OAB 13811/AL), ADV: WLADEMIR ALMEIDA LIRA (OAB 13578/AL), ADV: DAYANA RAMOS
CALUMBY (OAB 8989/AL), ADV: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814/CE) - Processo 0705421-66.2018.8.02.0001/01
(apensado ao processo 0705421-66.2018.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Nota de Crédito Rural - EMBARGANTE: Banco do
Nordeste do Brasil S/A - EMBARGADO: Jorge Torres Homem Lira e outros - Cls. R.H. Interpôs a parte autora recurso de embargos de
declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 135 dos autos principais. Nesta modalidade de
recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o contraditório, com a intervenção da parte ré.
Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento, guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10
de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: GABRIELA ANDIÓN MELO (OAB 5240/AL), ADV: GILBERTO BORGES DA SILVA (OAB 58647/PR) - Processo 0705730-
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97.2012.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento - RÉU: RENE PEREIRA MELO VASCONCELOS - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no
artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte RÉ intimada, na pessoa do
seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 225,20, sob
pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será
arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o
interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além
de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º). Maceió, 10 de
setembro de 2019 Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/PE) - Processo 0706505-05.2018.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca
a parte RÉ intimada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas
processuais, no valor de R$ 176,83, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição
na divida ativa estadual, após o que será arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da
supracitada certidão de débito, deverá o interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se
responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução
nº 19/2007, art. 33, § 6º). Maceió, 10 de setembro de 2019 Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo
0706862-19.2017.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGANTE: Charles Allin Buarque
dos Santos - EMBARGADA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cls. R.H. Interpôs a parte autora recurso de
embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 179/202 dos autos principais.
Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o contraditório, com a
intervenção da parte ré. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento, guardado o prazo de 05
(cinco) dias. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) - Processo 0706862-19.2017.8.02.0001/02 - Embargos de
Declaração - Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGANTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cls.
R.H. Interpôs a parte ré recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo
às ﬂs. 179/202 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário
estabelecer-se o contraditório, com a intervenção da parte autora. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre
o recurso em comento, guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de
Direito
ADV: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO (OAB 6226A/AL) - Processo 0707205-20.2014.8.02.0001 - Execução de
Título Extrajudicial - Mútuo - EXEQUENTE: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Ato Ordinatório: Em cumprimento
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs.
137, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) - Processo 0707898-28.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cls. R.H. Intime-se a
parte demandante, para que dê impulso ao feito, requerendo o que de seu interesse ao regular prosseguimento do mesmo, no prazo de
05 (cinco) dias. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via postal, com A.R., para
que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, § 1º, do NCPC. Maceió,
10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL) - Processo 0709867-78.2019.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais da
Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 47, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de
setembro de 2019. Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: ÚRIA HOLANDA GOMES (OAB 9749/AL), ADV: JOSÉ BARROS CORREIA JÚNIOR (OAB 5072/AL), ADV: ROSTAN MENEZES
MARAVILHA (OAB 3153/AL) - Processo 0710261-85.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTOR: Aldo Rocha da
Silva - RÉ: Normalady Aniziany Carvalho Santos - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem
se há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George
Brotherhood Medeiros Júnior Protocolista
ADV: JADER EVANY SILVA PEREIRA (OAB 16548/AL), ADV: DIEGO SANTOS SILVA (OAB 7853/SE), ADV: GLAUBER PASCHOAL
PEIXOTO SANTANA (OAB 3800/SE) - Processo 0710284-31.2019.8.02.0001 - Embargos à Execução - Revisão do Saldo Devedor EMBARGANTE: Izaura Celina Barboza Lira de Almeida - EMBARGADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Ato Ordinatório: Em
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifestem-se as partes, acerca da
viabilidade ou não na designação de audiência de conciliação. Outrossim, em entendendo as partes pela não viabilidade de audiência
conciliatória, especiﬁquem de logo, as provas que pretendem produzir em audiência, guardado o prazo de 05 (cinco dias). Maceió, 10 de
setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros Júnior Protocolista
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 45445/PR) - Processo 0710959-91.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard S/A - Cls. R.H. Renove-se a expedição do mandado de busca
e apreensão e citação, devendo a parte autora atentar para a necessidade de estabelecer contato com o(a) Sr.(a) Oﬁcial(a) de Justiça,
providenciando os atos necessários à efetivação da medida liminar, nos termos do artigo 41, do Provimento n.º 45/2016, da CorregedoriaGeral de Justiça do Estado de Alagoas, autorizando, ainda, acaso estritamente necessário ao cumprimento da medida, à luz do disposto
no art. 38, do referido provimento, ato de arrombamento e uso de força policial. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 14063A/AL), ADV: MAYARA CARNAÚBA NOBRE AMORIM (OAB 13804/AL) - Processo
0711542-76.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTOR: Gilberto Ribeiro da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/
ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa.
Maceió, 10 de setembro de 2019 Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL), ADV: MÁRCIO LOUZADA CARPENA (OAB 291371/SP) - Processo 071195038.2017.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0711950-38.2017.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Indenização por Dano Material
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- EMBARGANTE: Creﬁsa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - EMBARGADO: Alinete Vasconcelos da Silva - Cls. R.H. Interpôs
a parte ré recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 199/212
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o
contraditório, com a intervenção da parte autora Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento,
guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL), ADV: RAISSA MARQUES CAVALCANTE (OAB 8177/AL) - Processo
0712511-91.2019.8.02.0001 - Embargos à Execução - Empréstimos Compulsórios - EMBARGANTE: Jose Petrucio Pinto - EMBARGADO:
Banco Bradesco Financiamentos SA - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado de Alagoas, manifestem-se as partes, acerca da viabilidade ou não na designação de audiência de conciliação. Outrossim,
em entendendo as partes pela não viabilidade de audiência conciliatória, especiﬁquem de logo, as provas que pretendem produzir
em audiência, guardado o prazo de 05 (cinco dias). Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros Júnior
Protocolista
ADV: LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE),
ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV: ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL) - Processo
0713130-21.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Andréa Cristina da Costa e Silva
Rodrigues de Oliveira - RÉU: Banco BMG S/A - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se
há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George
Brotherhood Medeiros Júnior Protocolista
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: ADRIANA MARIA
MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0713485-65.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão
de Contrato - AUTOR: Antonio Chaves de Menezes - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos SA - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada
para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o prazo de 15 (quinze) dias. (NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o
cumprimento do comando suso, remetam-se os presentes autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com as homenagens
de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL), ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), ADV:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: LYVIA RENATA GALDINO DA FONSECA (OAB 16299/AL) Processo 0713828-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Rosicleide Denise Vieira de
Andrade - RÉU: Banco BMG S/A - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se há outras provas
a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros
Júnior Protocolista
ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo
0714017-44.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Josenaldo Camelo de Freitas RÉU: Banco Panamericano S/A - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se há outras provas
a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros
Júnior Protocolista
ADV: JOSÉ EXPEDITO ALVES (OAB 3306/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: MARCIO DE JESUS
CHAGAS (OAB 8587/AL) - Processo 0714426-54.2014.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0714426-54.2014.8.02.0001) - Embargos
de Declaração - Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGANTE: LUCIANA DE ARAUJO REGO - EMBARGADO: Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED - Cls. R.H. Interpôs a
parte autora recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 226/242
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o
contraditório, com a intervenção da parte ré. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento,
guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL), ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 14934A/AL), ADV:
DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0715417-54.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade
ou anulação - AUTOR: Everaldo Severo da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10
(dez) dias, informarem se há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de
2019. Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: LETÍCIA BRITO DA ROCHA FRANÇA (OAB 12738/AL), ADV: FÁBIA LUCIANA PEIXOTO DANIEL (OAB 6950/AL),
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736/AL) - Processo 0715535-06.2014.8.02.0001/01 (apensado ao processo 071553506.2014.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Contratos Bancários - EMBARGANTE: MARIA AMALIA AMARAL SILVA - EMBARGADO:
Banco Panamericano S/A - Isto posto, face a intempestividade dos embargos de declaração, manejados pela parte autora, deixo de
recepcionar o recurso em exame. Intimem-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: FELIPE DE ALBUQUERQUE SARMENTO BARBOSA (OAB 7407/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB
5558/AL), ADV: MARIA NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO (OAB 10805/AL), ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL)
- Processo 0715582-04.2019.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Maria
do Amparo Gaia Duarte - EXECUTADA: Dileã Guilherme Simão da Silva - Cls. R.H. Recebo a exceção de pré-executividade, deduzida
no expediente de ﬂs. 104/108. Outrossim, atento ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente à manifestar-se sobre o
incidente processual em comento, guardado o prazo de 15 ( quinze ) dias, ex-vi o disposto no artigo 351, do NCPC. Após, com ou sem
resposta, retornem os autos conclusos. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA AMARAL (OAB 10101A/AL) - Processo 0716253-61.2018.8.02.0001 - Despejo - Locação de
Imóvel - AUTORA: Silvana do Monte Moreira - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º
13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar,
no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos,
impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros
Júnior Protocolista
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0716410-97.2019.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial
- Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Santander Banespa S/A - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº
13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 64, no prazo de 15
(quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL), ADV: DANIELA FONTAN MAIA (OAB 6032/AL) - Processo 071666679.2015.8.02.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco do Brasil S A - RÉU: E.A.M. Transportes e Logística Ltda. e
outros - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o prazo de 15 (quinze) dias.
(NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do comando suso, remetam-se os presentes autos ao Eg. Tribunal de Justiça
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do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: WILLIAMS AMORIM OLIVEIRA (OAB 11463/AL), ADV: JÚLIO AFONSO FREITAS MELRO NASCIMENTO (OAB 6382/AL),
ADV: MARCELO FIGUEIREDO DA ROCHA (OAB 3592/AL), ADV: RODRIGO TIMOTEO BASTOS (OAB 11671/AL), ADV: ROSANA
JAMBO DE OLIVEIRA AMARAL (OAB 7053/AL) - Processo 0717192-17.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou
anulação - LITSATIVA: Lerilucia Timoteo Bastos - Rodrigo Timoteo Bastos - RÉ: VC CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA
LTDA EPP - Vitor Jatobá Cansanção - No que pertine a denunciação da lide, modalidade de intervenção de terceiros, encontra-se à
mesma regulada na lei adjetiva civil pátria através dos artigos 125 a 129. Na sistemática processual, à luz do ensinamento de Luiz
Rodrigues Wambier, constitui-se como instituto criado com o objetivo de, levando a efeito o princípio da economia processual, inserir
num só procedimento duas lides, interligadas, uma de que se diz principal, envolvendo o autor e o réu, e a outra de que se diz eventual,
envolvendo o denunciante, que poderá ser o autor ou o réu da ação principal e uma terceira pessoa, o denunciado. (Curso Avançado de
Processo Civil. Vol I. Ed. RT. 8ª ed. p. 249). Outrossim, à luz do disposto no artigo 125, do NCPC, são casos que tem cabimento a
denunciação da lide: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I- o de garantia da evicção; II- o
do direito regressivo de indenização.” Com efeito, inexiste sanção legal para a parte em caso de não denunciação, revelando-se tais
modalidades como “facultativas”. Ademais, prevê o o art. 127 do NCPC que a denunciação à lide poderá ser feita pela parte autora,
verbis: “Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar
novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.” Compulsando os presentes autos, afere-se que a
controvérsia cinge-se na validade da venda dos lotes de n.º 23 e 24, do Loteamento São Judas Tadeu, Ipioca, Maceió, Alagoas, onde
está ediﬁcada a casa de nº 77, da Rua João Omena Andrade, antiga Rua Gerusa Rodrigues Bastos, Ipióca, Maceió, Alagoas. Neste
diapasão, sendo a denunciada Lerilúcia Timóteo Bastos proprietária de parte do imóvel, e sendo Rodrigo Timóteo Bastos o responsável
pela celebração do negócio jurídico, que ora pretende se anular e, ainda, não havendo objeção dos mesmos nesse sentido, habilito
Lerilúcia Timóteo Bastos e Rodrigo Timóteo Bastos no polo ativo da presente demanda. Passo a analisar a matéria preliminar, deduzida
na peça de contestação, apresentada pelo codemandado VC Construções e Tecnologia Ltda EPP. Dispõe o artigo 98, do NCPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuﬁciência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por seu turno, o art. 99, § 3º, do NCPC, possui o seguinte
enunciado: “Presume-se verdadeira a alegação de insuﬁciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, considerandose tratar-se de hipótese de presunção relativa de verdade, tendo em vista que se admite prova em contrário, caberá à parte impugnante,
portanto, provar que a parte beneﬁciada pela assistência judiciária gratuita possui condições ﬁnanceiras para suportar os custos da
demanda, conforme entendimento ﬁrmando nos seguintes arestos: JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO IMPUGNAÇÃO - “Impugnação. Assistência judiciária gratuita. Honorários advocatícios. O ônus da prova recai sobre o impugnante,
sendo a mera aﬁrmativa deste insuﬁciente para se revogar o benefício.” (TRF 4ª R. - AC 2008.71.00.005971-0/RS - 3ª T. - Relª Desª Fed.
Maria Lúcia Luz Leiria - DJe 13.08.2009) PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUTOS APARTADOS
- DECLARAÇÃO DE POBREZA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NÃO MISERABILIDADE
JURÍDICA - APELAÇÃO DESPROVIDA - 1- Consoante determinação legal, para a obtenção do benefício de assistência judiciária
gratuita basta que a parte declare de próprio punho que não pode arcar com as despesas processuais, cabendo à outra parte afastar tais
alegações mediante prova inequívoca em contrário. 2- Ante a ausência, por parte da impugnante, de prova documental que demonstre
estar o impugnado em situação econômica que lhe permita demandar em juízo e simultaneamente prover as necessidades básicas suas
e de sua família, há de se manter a presunção de hipossuﬁciência do demandante. 3- Apelação desprovida. (TRF 1ª R. - AC
2007.33.01.001698-0/BA - Relª Desª Fed. Neuza Alves - DJe 06.05.2011 - p. 41) In casu, alega a codemandada VC Construções e
Tecnologia Ltda EPP que os codemandantes André Rodrigues Bastos e Rodrigo Timóteo Bastos não são pobres, na forma da lei,
possuindo uma considerável quantia de bens em seus nomes, sendo, ainda, sócios de empresas que lhes garantiriam um razoável
faturamento mensal, não sendo razoável que mantenham sua representação através da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.
Ocorre que, em relação ao codemandante Rodrigo Timóteo Bastos, afere-se que o mesmo passou a integrar a lide na forma de
litisconsorte ativo, após a denunciação à lide, realizada pelo autor André Rodrigues Bastos. Neste diapasão, não caberia ao mesmo o
pagamento das custas iniciais, mas sim as custas ﬁnais acaso reste vencido na demanda, já que não integra a lide desde o seu início.
Ademais, em consulta aos autos, afere-se que não houve deferimento de justiça gratuita em seu favor, tampouco está sendo
representando pela Defensoria Pública de Alagoas. Outrossim, em relação ao codemandante André Rodrigues Bastos a parte ré não se
desincumbiu do ônus probandi quanto a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da assistência
judiciária gratuita, limitando-se esta a alegar que a parte demandante não é pobre na forma da lei, contudo sem instruir os autos com a
documentação comprobatória, razão pela qual rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada na contestação acostada,
mantendo os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora André Rodrigues Bastos. Sobre a preliminar de ilegitimidade ativa
“ad causam”, leciona o renomado processualista Humberto Theodoro Júnior, que “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é,
os titulares dos interesses em conﬂito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse aﬁrmado na pretensão, e a passiva ao titular do
interesse que se opõe ou resiste à pretensão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do
direito processual civil e processo de conhecimento. 48º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 71). No caso em comento, alega a
codemandada VC Construções e Tecnologia Ltda EPP que o codemandante André Rodrigues Bastos não é parte legítima para compor
o polo ativo da presente lide, considerando-se que, após o formal de partilha expedido depois de seu divórcio, o lote de n.º 23, objeto da
presente lide, passou a pertencer a codemandante Lerilúcia Timóteo Bastos. Ocorre que, compulsando os autos, afere-se que o presente
feito tem por objeto a anulação da venda dos lotes de n.º 23 e 24, do Loteamento São Judas Tadeu. Neste diapasão, embora o lote de
n.º 23 fosse de propriedade da codemandante Lerilúcia Timóteo Bastos, conforme certidão de ﬂs. 44, o lote de n.º 24 pertencia ao
codemandante André Rodrigues Bastos (doc. ﬂs. 43). Isto posto, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa de André Rodrigues
Bastos. Por outro lado, alega ainda a codemandada VC Construções e Tecnologia Ltda EPP, que o codemandado Vítor Jatobá Cansanção
é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente lide, considerando-se que é apenas sócio da pessoa jurídica VC Construções
e Tecnologia Ltda EPP, não tendo ﬁrmado qualquer negócio com as partes litigantes. Outrossim, em análise da exordial, afere-se que
alega a parte autora que o codemandado Vítor Jatobá Cansanção, embora não tenha participado do negócio jurídico formalmente,
tomou posse do imóvel, objeto da presente lide e passou a usar o bem como se seu fosse. Destarte, no caso em concreto, em que pese
as alegações da parte codemandada VC Construções e Tecnologia Ltda EPP, não vislumbro a possibilidade das mesmas prosperarem,
mormente por entender, à luz dos fatos deduzidos na proemial e da prova documental carreada aos autos, conﬁgurada a legitimidade do
codemandado Vítor Jatobá Cansanção, em integrar o polo passivo da presente lide, por aferir presente, em concreto, o seu interesse
processual em opor-se à pretensão deduzida pela parte autora na proemial, mormente em razão da alegação de ocorrência de dano
moral e, ainda, face o pedido de reintegração de posse, razão pela qual indeﬁro a preliminar em exame. No mais, em relação ao pedido
de reconhecimento de conexão com todos os processos em curso que tenham como partes as partes ora litigantes, afere-se que
somente há conexão entre ações quando as demandas forem referentes ao mesmo ato jurídico, conforme prescreve o art. 55, § 2°, inc.
I, do NCPC. Neste diapasão, caberia à parte ré demonstrar que há identidade de causa de pedir entre as ações em curso para justiﬁcar
a reunião dos feitos. Ocorre que a ré limitou-se a narrar que existem diversas ações em curso, no entanto, não demonstrou a conexão
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entre as demandas e o presente feito, razão pela qual afasto a preliminar em exame, considerando-se que a existência de ações com as
mesmas partes, porém com causas de pedir diversas, não é suﬁciente para o reconhecimento de conexão. Outrossim, como medida de
instrução dos autos, deﬁro o pedido de produção de prova testemunhal e colheita de depoimento pessoal dos autores, ofertado pelo
codemandante André Rodrigues Bastos e codemandado VC Construções e Tecnologia Ltda EPP às ﬂs. 552 e 543 dos autos,
respectivamente. Ademais, intimem-se as suso mencionadas partes à instruírem os autos com rol de testemunhas, no prazo de 05
(cinco) dias. Após, inclua-se o feito na pauta de audiências, para ﬁns de inquirição em Juízo da(s) testemunha(s) arrolada(s), bem como
colheita dos aludidos depoimentos. Ademais, advirta-se acerca do disposto no art. 455, do NCPC, verbis: “Art. 455. Cabe ao advogado
da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação
do juízo.” Intimações necessárias ao ato. No mais, ainda como medida de instrução dos autos, considerando-se que a existência de
eventual pagamento pelo bem imóvel, objeto da presente lide, é questão relevante para a decisão do mérito (art. 357, IV, do NCPC),
deﬁro os pedidos apresentados pelos codemandantes Lerilúcia Timóteo Bastos e Rodrigo Timóteo Bastos (ﬂs. 522/525 e 526) e determino
que a parte ré instrua os autos com comprovante de aquisição e respectivo pagamento do bem imóvel, bem como suas declarações de
Imposto de Renda à época da transação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick
Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL) - Processo 0717290-31.2015.8.02.0001 - Monitória - Cédula de Crédito
Bancário - AUTOR: Banco do Brasil S A - Cls. R.H. Considerando-se que a Escrivania não deu cumprimento integral ao comando de ﬂs.
199, determino a expedição de mandados de citação e pagamento em relação às demais partes codemandadas, Helton Soares Diniz e
Josineide Rodrigues Soares, pelos endereços informados na exordial. Outrossim, considerando-se a informação de novo endereço da
codemandada, Central de Distribuição GH Ltda., conforme consulta de ﬂs. 211, indeﬁro o pedido de ﬂs. 215/216, ao passo que determino
a expedição de Carta Precatória, para ﬁns de citação e pagamento, pelo referido endereço, devendo a parte autora, como medida
precedente à expedição do ato, comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais relativas à deprecata, guardado o prazo de
05 (cinco) dias. Ademais, restando quedando, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via postal, com A.R., para
que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, § 1º, do NCPC. Cumprase. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: DELCIO DELIBERATO (OAB 8988/AL), ADV: MÁRCIO ALVES BARBOSA (OAB 9440/AL), ADV: ELIZETE APARECIDA
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 9761A/AL), ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA (OAB 7730/AL), ADV:
PAULO DE TARSO DA C. SILVA (OAB 7983/AL) - Processo 0717448-86.2015.8.02.0001 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Top Fitness Academia - Sergio Timoteo Gomes de Barros - EMBARGADO: Banco
Bradesco Financiamentos S/A - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o
prazo de 15 (quinze) dias. (NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do comando suso, remetam-se os presentes autos
ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de
Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL) Processo 0717716-38.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: J.S.S. - Cls. R.H.
Deﬁro, em parte, o pedido colimado no expediente retro constante, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora
impulsione o feito. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via postal, com A.R., para
que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, § 1º, do NCPC. Intimese. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: CAROLINE MARIA PINHEIRO AMORIM (OAB 6557/AL), ADV: LUIS THIAGO LEÃO AMORIM (OAB 13631/AL), ADV: THIAGO
HENNRIQUE SILVA MARQUES LUZ (OAB 9436/AL) - Processo 0718630-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Moral - AUTOR: Washington Douglas dos Santos Moreira - RÉU: Gazeta de Alagoas On Line Ltda - ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a
parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos,
com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de
setembro de 2019 Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0719410-08.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Cédula de Crédito Bancário - REQUERENTE: Banco Caterpillar S/A - Cls. R.H. Remetam-se os autos ao Juízo
de Origem, arquivando-se, sob as cautelas da lei. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho
Juiz de Direito
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB 23599/
CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE) - Processo 0719809-71.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Amanda Marinho Mariano Ribeiro - RÉU: Banco Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o prazo de 15
(quinze) dias. (NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do comando suso, remetam-se os presentes autos ao Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho
Juiz de Direito
ADV: LAÉRCIO MADSON DE AMORIM MONTEIRO FILHO (OAB 4382/AL), ADV: DANIELA PRADINES DE ALBUQUERQUE (OAB
8626/AL), ADV: AILTON ANTONIO DE MACEDO PARANHOS (OAB 6820/AL) - Processo 0719949-81.2013.8.02.0001 - Monitória - Nota
Promissória - AUTORA: Fundação Educacional Jayme de Altavila - RÉU: Alyssom Gomes de Moura - Marilusio de França Moura - Cls.
R.H Face o teor do termo de assentada de ﬂs. 113, intimem-se as partes litigantes para que se manifestem em relação ao mesmo,
esclarecendo se houve ou não formalização de um acordo, caso em que, sendo positivo, deverão instruir os autos com o termo de
transação. Outrossim, em caso negativo, intimem-se as partes para que especiﬁquem as provas que pretendam produzir em audiência,
justiﬁcando o seu ﬁm, no prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) - Processo 0720701-43.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Cls. R.H. Intime-se a parte
autora para, em aditamento a inicial, cumprir o preconizado no art. 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69, no que pertine à comprovação da “mora
solvendi”. (Prazo: 15 (quinze) dias) Outrossim, intime-se a parte autora para que, em igual prazo, instrua os autos com comprovação
acerca do recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do
NCPC. ( Prazo: 15 (quinze) dias ) Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANTÔNIO FERREIRA ALVES NETO (OAB 10335/AL) - Processo 0720733-19.2017.8.02.0001 - Liquidação de Sentença
pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Bianka Pacheco Carvalho Balbino - Isto posto, julgo
procedente a ação em exame, condenando a parte demandada ao pagamento em favor da parte autora, da quantia de R$ 37.576,00
(trinta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso, com
fulcro na Súmula nº 43 do STJ, e acrescida de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês,, os quais ﬂuirão a partir da data
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da citação, sendo deduzido,do total, o valor de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) recebido pela autora a título de ganhos,
boniﬁcações ou comissões de venda. Custas processuais e honorários advocatícios, estes ﬁxados em 10% (dez por cento) do valor
total da condenação, atualizado monetariamente, a serem arcados pela parte demandada. Remetam-se os autos à contadoria judicial,
com vistas à realização dos cálculos necessários à atualização do débito. Por ﬁm, expeça-se o competente ofício ao MM. Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, para ﬁns de reserva do correspondente numerário, decorrente desta condenação, e posterior
transferência à conta judicial vinculada ao presente processo. P.R.I. Maceió, 06 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz
de Direito
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0721522-47.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaú S/A - Isto posto, deﬁro a liminar requestada, determinando a expedição
de mandado de busca e apreensão do bem descrito na peça exordial, o qual deverá ser depositado sob responsabilidade da parte
autora, observando-se às formalidades legais, até ulterior deliberação deste juízo, autorizando, ainda, acaso estritamente necessário
ao cumprimento da medida, à luz do disposto no art. 38, do Provimento n.º 45/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de
Alagoas, ato de arrombamento e uso de força policial. Outrossim, promova-se a inserção da restrição judicial na base de dados do
Renavam, via sistema RenaJud, bem como se retire tal restrição após a apreensão do bem móvel, nos termos dos §§ 9º e 10 do art.
3º do Dec. Lei 911/69, acrescentados pela Lei n.°13.043/2014. Ademais, nos termos do artigo 3º , § 2º, do Dec. Lei 911/69, procedase a citação da parte demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo,
outrossim, no prazo de 15 (quinze) dias, também após a execução da liminar, oferecer resposta ao pedido inicial, ex-vi do disposto no
artigo 3º, § 3º, da referida legislação federal. No que tange a hermenêutica do dispositivo legal suso mencionado, ﬁliava-se este julgador
à corrente jurisprudencial pátria, que recepcionava a possibilidade de “purgação da mora”, nos contratos de ﬁnanciamento de bens
móveis (veículos automotores), na modalidade de alienação ﬁduciária, incidindo esta apenas em relação às prestações vencidas, que
seriam atualizadas monetariamente, com base nos encargos estabelecidos no contrato celebrado entre as partes litigantes, excluindo-se
as prestações vincendas. Ocorre que, com a vigência do NCPC (Lei 13.105/2015), mais precisamente através do disposto no artigo 927,
consubstanciado em princípios relativos à segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade de decisões relativas aos mesmos temas
jurídicos, passou-se a exigir do Juiz ou Tribunal, levar em consideração em suas decisões, o teor dos Acórdãos dos Tribunais Superiores
(STF ou STJ), proferidos em resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (inciso
II), por deterem estas decisões eﬁcácia normativa, com efeito vinculativo, em face do “status” do órgão que a deliberou, devendo ser
obrigatoriamente respeitada pelos órgãos de grau inferior. Outrossim, sobre o tema da purgação da mora em contratos de alienação
ﬁduciária em garantia, o C. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, sob o Tema nº 722, paciﬁcou entendimento, com Tese
Firmada, nos seguintes termos: “Nos contratos ﬁrmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto dealienação
ﬁduciária.” Neste diapasão, tem-se por suplantada a corrente jurisprudencial que possibilitava a “purgação da mora”, na modalidade
de contrato em exame, cabendo ao devedor, ora demandado, uma vez citado, aos termos da presente ação, pagar a integralidade
da dívida, ou seja, adimplir as parcelas do contrato vencidas e vincendas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto dealienação ﬁduciária em favor da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de
2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0721666-21.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Isto posto, deﬁro a liminar
requestada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na peça exordial, o qual deverá ser depositado
sob responsabilidade da parte autora, observando-se às formalidades legais, até ulterior deliberação deste juízo, autorizando, ainda,
acaso estritamente necessário ao cumprimento da medida, à luz do disposto no art. 38, do Provimento n.º 45/2016, da CorregedoriaGeral de Justiça do Estado de Alagoas, ato de arrombamento e uso de força policial. Outrossim, promova-se a inserção da restrição
judicial na base de dados do Renavam, via sistema RenaJud, bem como se retire tal restrição após a apreensão do bem móvel, nos
termos dos §§ 9º e 10 do art. 3º do Dec. Lei 911/69, acrescentados pela Lei n.°13.043/2014. Ademais, nos termos do artigo 3º , § 2º, do
Dec. Lei 911/69, proceda-se a citação da parte demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar, pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído
livre de ônus, podendo, outrossim, no prazo de 15 (quinze) dias, também após a execução da liminar, oferecer resposta ao pedido inicial,
ex-vi do disposto no artigo 3º, § 3º, da referida legislação federal. No que tange a hermenêutica do dispositivo legal suso mencionado,
ﬁliava-se este julgador à corrente jurisprudencial pátria, que recepcionava a possibilidade de “purgação da mora”, nos contratos de
ﬁnanciamento de bens móveis (veículos automotores), na modalidade de alienação ﬁduciária, incidindo esta apenas em relação às
prestações vencidas, que seriam atualizadas monetariamente, com base nos encargos estabelecidos no contrato celebrado entre as
partes litigantes, excluindo-se as prestações vincendas. Ocorre que, com a vigência do NCPC (Lei 13.105/2015), mais precisamente
através do disposto no artigo 927, consubstanciado em princípios relativos à segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade de
decisões relativas aos mesmos temas jurídicos, passou-se a exigir do Juiz ou Tribunal, levar em consideração em suas decisões, o teor
dos Acórdãos dos Tribunais Superiores (STF ou STJ), proferidos em resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos (inciso II), por deterem estas decisões eﬁcácia normativa, com efeito vinculativo, em face do “status”
do órgão que a deliberou, devendo ser obrigatoriamente respeitada pelos órgãos de grau inferior. Outrossim, sobre o tema da purgação
da mora em contratos de alienação ﬁduciária em garantia, o C. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, sob o Tema nº 722,
paciﬁcou entendimento, com Tese Firmada, nos seguintes termos: “Nos contratos ﬁrmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto dealienação ﬁduciária.” Neste diapasão, tem-se por suplantada a corrente jurisprudencial que possibilitava a “purgação
da mora”, na modalidade de contrato em exame, cabendo ao devedor, ora demandado, uma vez citado, aos termos da presente ação,
pagar a integralidade da dívida, ou seja, adimplir as parcelas do contrato vencidas e vincendas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto dealienação ﬁduciária em favor da parte autora. Intime-se. Cumpra-se.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0721925-60.2012.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A - Cls. R.H. Renove-se a expedição do mandado de busca
e apreensão e citação, devendo a parte autora atentar para a necessidade de estabelecer contato com o(a) Sr.(a) Oﬁcial(a) de Justiça,
providenciando os atos necessários à efetivação da medida liminar, nos termos do artigo 41, do Provimento n.º 45/2016, da CorregedoriaGeral de Justiça do Estado de Alagoas, autorizando, ainda, acaso estritamente necessário ao cumprimento da medida, à luz do disposto
no art. 38, do referido provimento, ato de arrombamento e uso de força policial. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ (OAB 206339/
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SP) - Processo 0721947-21.2012.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco
Volkswagen S/A - Cls. R.H. Face o teor da certidão de ﬂs. 97, indeﬁro o pedido de ﬂs. 101. Outrossim, caberá a parte demandante
promover o recolhimento das custas processuais ﬁnais, no prazo de 05 (cinco) dias, diligência a ser devidamente comprovada nos autos.
Adamais, quedando inerte, efetue-se a cobrança das custas processuais, via Funjuris. Outrossim, após as formalidades legais, arquivese. Intime-se e cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS (OAB 3903/AL), ADV: LUIS CARLOS
LAURENÇO (OAB 16780/BA), ADV: MAGNO GOMES AMORIM (OAB 10833/AL), ADV: CELSO DAVID ANTUNES (OAB 1141A/BA),
ADV: LUIZ CAVALCANTE AMORIM (OAB 3544/AL) - Processo 0722318-82.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos
Bancários - AUTOR: BANCO ITAÚ S/A - RÉ: Elyda Gomes de Vasconcelos - Marques Gomes de Vasconcelos - Magno Gomes Amorim e
outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifestese a parte autora sobre a certidão de ﬂs. 203/204, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Lima
Souza Técnico Judiciário
ADV: THAIS CARLA SILVA (OAB 16040/AL) - Processo 0723123-88.2019.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: Rachel Rocha de Omena - Considerando-se o teor do expediente retro constante, não
havendo a formação do polo passivo, determino que os presentes autos sejam remetidos, via distribuição, ao Juizado Especial Cível da
Capital competente. Anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de
Direito
ADV: CECÍLIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (OAB 44467/PR) - Processo 0724173-52.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Cheque - REQUERENTE: Psk Formaturas Eireli Me - Considerando-se o teor do expediente retro constante, não havendo a formação
do polo passivo, determino que os presentes autos sejam remetidos, via distribuição, ao Juizado Especial Cível da Capital competente.
Anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS (OAB 2268/AL) - Processo 0724665-44.2019.8.02.0001 - Usucapião - Propriedade - AUTORA:
Karina Cardoso Portela - Cls. R.H. Considerando-se o disposto no art. 99, § 3º, do NCPC, verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuﬁciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, deﬁro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado
na exordial. Outrossim, intime-se a parte autora para, em complemento à peça inicial, anexar certidão positiva ou negativa da existência
de registro em relação ao imóvel usucapiendo, possibilitando a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel, bem como
deve anexar declaração, de todos os Cartórios de Registro de Imóveis, de que não tem outros imóveis registrados em seu nome,
guardado o prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, seja intimada a parte autora para que, em igual prazo, promova perfeita qualiﬁcação dos
conﬁnantes do imóvel usucapiendo, possibilitando-se os atos citatórios. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho
Juiz de Direito
ADV: SILVIO MARCIO LEÃO REGO DE ARRUDA (OAB 6761/AL) - Processo 0724701-86.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Regime de Bens Entre os Cônjuges - AUTOR: Sergio Castro de Amorim - Isto posto, remetam-se os autos, via distribuição, para uma
das Varas de Família da Capital. Anotações de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: MARIA GORETE DA SILVA NASCIMENTO (OAB 13513/AL) - Processo 0724714-85.2019.8.02.0001 - Imissão na Posse Imissão na Posse - AUTOR: José Petrúcio de Mesquita - Isto posto, declaro a incompetência deste Juízo, bem como determino a
remessa dos autos, via distribuição, ao Juízo da 29ª Vara Cível da Capital, a quem compete processar e julgar a causa. Anotações
devidas. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: GENAURO BESERRA DA SILVA (OAB 5615/AL) - Processo 0724791-94.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Família - REQUERENTE: S.B.L. - Isto posto, remetam-se os autos, via distribuição, para uma das Varas de Família da
Capital. Anotações de estilo. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: THIAGO MOURA ALVES (OAB 6119/AL) - Processo 0724823-41.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de
Energia Elétrica - AUTOR: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se a parte AUTORA para efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
pagamento das custas processuais ﬁnais no valor de R$ 25,53, para que produza seus devidos e legais efeitos, sob pena de expedição
de certidão FUNJURIS - (Resolução nº 01/97, com a alteração processada pela Resolução nº 10/97 - TJ), após o que será arquivado o
processo, ﬁcando proibida a expedição de qualquer documento enquanto não efetuado o pagamento das custas processuais. Maceió,
02 de maio de 2019 Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: LOZINNY HENRIQUE GAMA FARIAS (OAB 14640/AL) - Processo 0724824-84.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Contratos de Consumo - AUTORA: Maria José Gama Farias - Cls. R.H. Considerando-se o disposto no art. 99, § 3º, do NCPC, verbis:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuﬁciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, deﬁro o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, formulado na exordial. Outrossim, como medida precedente à análise do pedido de tutela de urgência,
formulado na exordial, intime-se a parte autora para instruir os autos com cópia de seus extratos bancários do corrente ano, de forma
legível, de onde se aﬁra a continuidade de desconto efetivado pela instituição ora demandada, conforme deduzido na proemial. ( Prazo:
15 (quinze) dias ) Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ADRIANA MÁCIA ARAÚJO DAMIÃO (OAB 8789/AL) - Processo 0724827-39.2019.8.02.0001 - Habilitação - Contratos de
Consumo - REQUERENTE: Julio Gomes de Lima - Monica Messias de Oliveira - Cls. R.H. Considerando-se o disposto no art. 99, § 3º,
do NCPC, verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuﬁciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, deﬁro o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na exordial. Outrossim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, ﬁxando
o valor da causa nos termos do art. 292, inciso II, do NCPC. (Prazo: 15 (quinze) dias). No mais, corrija-se a classe processual no SAJ
para “Consignação em Pagamento”. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ (OAB 206339/SP), ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/AL) Processo 0725388-34.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Cristiane Menezes do
Carmos - RÉU: Banco Pan S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca(m) a(s) parte(s) demandada(s) intimada(s), na pessoa do seu advogado, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 611,99, sob pena de expedição
de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o que será arquivado o processo.
Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito, deverá o interessado entregar a
ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de oﬁciar à secretaria
de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º). Maceió, 10 de setembro de 2019
Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV:
GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR (OAB 14700/AL), ADV: VANESSA LOPES DE ARAUJO (OAB 14736/AL) Processo 0725863-87.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Giovanni Roncalli
Casado de Souza - REQUERIDO: Unimed Maceió - Isto posto, determino a remessa dos presentes autos ao juízo prevento suso
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mencionado. Anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR (OAB 5418/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL),
ADV: ANA PAULA MENDES XAVIER (OAB 13640/AL), ADV: WILLIAN TEIXEIRA PAULINO (OAB 15586/AL), ADV: VANINE DE MOURA
CASTRO (OAB 9792/AL), ADV: FILIPE GOMES GALVÃO (OAB 8851/AL) - Processo 0726903-70.2018.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Claudia Maria dos Santos Nunes - Jose Emanoel Nunes de Oliveira - REQUERIDO:
Iloa Empreendimentos Turisticos Ltda - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso,
guardado o prazo de 15 (quinze) dias. (NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do comando suso, remetam-se os
presentes autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick
Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) - Processo
0726952-82.2016.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Bancários - REQUERENTE: Robson Alves Teixeira - REQUERIDO: Banco
BMG S/A - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em
virtude do requerimento de ﬂs. retro, abro vista dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de
setembro de 2019. Lidiany Lima Brandão Chefe de Secretaria Substituta
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/PE) - Processo 0727072-67.2012.8.02.0001 - Busca e
Apreensão - Liminar - AUTOR: Banco J Safra S/A - Isto posto, intime-se a parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que de
seu interesse para tal ﬁm, atento ao comando aqui grafado, guardado o prazo de 05 ( cinco ) dias. Outrossim, quedando inerte, seja a
mesma intimada, na pessoa de seu representante legal, via postal, com A.R., para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, § 1º, do NCPC. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira
Filho Juiz de Direito
ADV: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA (OAB 12088/AL), ADV: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS (OAB
10760/AL), ADV: LEILIANE MARINHO SILVA (OAB 10067/AL) - Processo 0729506-24.2015.8.02.0001/01 (apensado ao processo
0729506-24.2015.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - EMBARGANTE: Construtora
Humberto Lobo Ltda - EMBARGADO: Francisco Rafael da Silva Pereira - Juliana Campana Pereira - Cls. R.H. Interpôs a parte ré recurso
de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 136/149 dos autos principais.
Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o contraditório, com a
intervenção da parte autora. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento, guardado o prazo
de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ANDREIA DE LIMA BRANDAO (OAB 10677/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo
0729935-83.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO J SAFRA S/A - RÉU:
Paulo Cavalcante Marques Junior - Cls. R.H. Intimem-se as partes litigantes, para que digam acerca da viabilidade de designação
de audiência de conciliação na presente demanda, devendo as mesmas, de logo, em caso negativo, especiﬁcarem as provas que
pretendem produzir em audiência, justiﬁcando o seu ﬁm. ( Prazo: 05 (cinco) dias ) Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de
Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 12640A/AL) - Processo 0730044-34.2017.8.02.0001
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Jeandson Erik Silva - RÉU: Banco Yamaha Motor do Brasil
S/A - Cls. R.H. Intime-se a parte apelada para, querendo, oferecer as contrarrazões do recurso, guardado o prazo de 15 (quinze) dias.
(NCPC, art. 1.010, § 1º) Outrossim, após o cumprimento do comando suso, remetam-se os presentes autos ao Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, com as homenagens de estilo. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) Processo 0731975-72.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - AUTOR: Jose Simoes Coelho - RÉU: Banco BMG S/A
- Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do
retorno dos autos do 2º grau, abro vista dos autos as partes para requerer o que de seu interesse, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió,
10 de setembro de 2019. Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB 12939A/AL), ADV: TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 24687/PE) - Processo
0732022-12.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Material - AUTOR: Benilton Inocêncio dos Santos - RÉU: Mrv Engenharia
e Participações S.a. - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se há outras provas a produzir
além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood Medeiros Júnior
Protocolista
ADV: MIRIAN SCHAFFER CARVALHO (OAB 169694/MG), ADV: PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 10872/BA) - Processo
0732197-06.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Cícero José da Silva - REQUERIDO:
Banco Bradesco Financiamentos S/A - Ato Ordinatório: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se há outras
provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019. Frederico George Brotherhood
Medeiros Júnior Protocolista
ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), ADV: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 7529A/AL) - Processo
0734709-30.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - REQUERENTE: Wellington da Silva - REQUERIDO: Banco BMG
S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em
virtude do retorno dos autos do 2º grau, abro vista dos autos as partes para requerer o que de seu interesse, pelo prazo de 05 (cinco)
dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Lima Souza Técnico Judiciário
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) Processo 0736122-15.2015.8.02.0001 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AUTOR: Bradesco Administradora de Consorcios
Ltda - Isto posto, intime-se a parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que de seu interesse para tal ﬁm, atento ao
comando aqui grafado, guardado o prazo de 05 ( cinco ) dias. Outrossim, quedando inerte, seja a mesma intimada, na pessoa de seu
representante legal, via postal, com A.R., para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo,
nos moldes do art. 485, § 1º, do NCPC. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP) - Processo
0736484-80.2016.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0736484-80.2016.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Interpretação /
Revisão de Contrato - EMBARGANTE: Gilmar dos Santos Lima Junior - EMBARGADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Cls.
R.H. Interpôs a parte autora recurso de embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo
às ﬂs. 394/405 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário
estabelecer-se o contraditório, com a intervenção da parte ré. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso
em comento, guardado o prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 09 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
ADV: DIEGO PAPINI TEIXEIRA LIMA (OAB 10712/AL), ADV: OLAVO SOARES BASTOS (OAB 10916/AL), ADV: MARIANA PEREIRA
BARRETO (OAB 12392/AL), ADV: VANESSA CAROLINE PARAISO BELEM (OAB 13392/AL), ADV: ANDRÉ FREIRE TYNAN (OAB
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10699/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0737026-35.2015.8.02.0001/01
(apensado ao processo 0737026-35.2015.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Interpretação / Revisão de Contrato - EMBARGANTE:
Dayse Isabel Coelho Paraíso Belém - EMBARGADO: BANCO CREDICARD S.A. - Cls. R.H. Interpôs a parte autora recurso de
embargos de declaração, com efeitos modiﬁcativos, em face do decisum proferido por este juízo às ﬂs. 143/155 dos autos principais.
Nesta modalidade de recurso, passível a modiﬁcação da decisão vergastada, faz-se necessário estabelecer-se o contraditório, com a
intervenção da parte ré. Isto posto, seja a parte recorrida intimada à manifestar-se sobre o recurso em comento, guardado o prazo de 05
(cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Erick Costa de Oliveira Filho Juiz de Direito
Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Adriana Mácia Araújo Damião (OAB 8789/AL)
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Ailton Antonio de Macedo Paranhos (OAB 6820/AL)
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Carolina Alves de Góis e Sá (OAB 9760/AL)
Ana Paula Mendes Xavier (OAB 13640/AL)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
André Felipe Firmino Alves (OAB 9228/AL)
André Freire Tynan (OAB 10699/AL)
andreia de lima brandao (OAB 10677/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529A/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antônio Ferreira Alves Neto (OAB 10335/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB 21678/PE)
Bruno Henrique Goncalves (OAB 131351/SP)
Carlos Augusto Monteiro Nascimento (OAB 6226A/AL)
Caroline Maria Pinheiro Amorim (OAB 6557/AL)
Cecília Maria Vaccaro Brambilla (OAB 44467/PR)
Celso David Antunes (OAB 1141A/BA)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Daniela Fontan Maia (OAB 6032/AL)
Daniela Pradines de Albuquerque (OAB 8626/AL)
DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE)
DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL)
Delcio Deliberato (OAB 8988/AL)
Diego Papini Teixeira Lima (OAB 10712/AL)
Diego Santos Silva (OAB 7853/SE)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Diogo Luis de Oliveira Sarmento (OAB 10171/AL)
Elizete Aparecida Oliveira Scatigna (OAB 9761A/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
Fábia Luciana Peixoto Daniel (OAB 6950/AL)
Fábio Alves Silva (OAB 7414/AL)
Fábio Frasato Caires (OAB 14063A/AL)
Fábio Rivelli (OAB 12640A/AL)
Felipe Andres Acevedo Ibañez (OAB 206339/SP)
Felipe Carvalho Olegário de Souza (OAB 7044/AL)
Felipe de Albuquerque Sarmento Barbosa (OAB 7407/AL)
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB 14934A/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)
Filipe Gomes Galvão (OAB 8851/AL)
Franklin Pereira dos Santos (OAB 3903/AL)
Gabriela Andión Melo (OAB 5240/AL)
Genauro Beserra da Silva (OAB 5615/AL)
Gilberto Borges da Silva (OAB 58647/PR)
Giovanni Roncalli Casado de Souza Júnior (OAB 14700/AL)
Giulio Alvarenga Reale (OAB 65628/MG)
Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB 3800/SE)
Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli (OAB 12835A/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Herbert Mozart Melo de Araujo (OAB 3287/AL)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
Isael Bernardo de Oliveira (OAB 6814/CE)
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB 12939A/AL)
Jader Evany Silva Pereira (OAB 16548/AL)
Jorge Fausto de Souza Neto (OAB 4588E/AL)
José Alberto Nogueira Amaral (OAB 10101A/AL)
José Barros Correia Júnior (OAB 5072/AL)
José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB 45445/PR)
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José Expedito Alves (OAB 3306/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 156187/SP)
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
Judson Andrade Gomes Bezera (OAB 11041/AL)
Júlio Afonso Freitas Melro Nascimento (OAB 6382/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
Laércio Madson de Amorim Monteiro Filho (OAB 4382/AL)
Larissa Albuquerque de Rezende Calheiros (OAB 10760/AL)
Leiliane Marinho Silva (OAB 10067/AL)
Letícia Brito da Rocha França (OAB 12738/AL)
Lozinny Henrique Gama Farias (OAB 14640/AL)
Luis Carlos Laurenço (OAB 16780/BA)
LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO (OAB 12470A/AL)
Luis Thiago Leão Amorim (OAB 13631/AL)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Luiz Cavalcante Amorim (OAB 3544/AL)
Lyvia Renata Galdino da Fonseca (OAB 16299/AL)
Magno Gomes Amorim (OAB 10833/AL)
Marcelo Figueiredo da Rocha (OAB 3592/AL)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
Marcelo Nascimento Angelo (OAB 8251/AL)
Márcio Alves Barbosa (OAB 9440/AL)
Marcio de Jesus Chagas (OAB 8587/AL)
Márcio Louzada Carpena (OAB 291371/SP)
Marcos Antônio Vieira da Silva (OAB 3005/AL)
Marcus Lacet (OAB 6200/AL)
MARIA DE FATIMA CUESTAS (OAB 7723A/AL)
Maria Gorete da Silva Nascimento (OAB 13513/AL)
Maria Nidette de Vasconcelos Toledo (OAB 10805/AL)
Mariah Camelo Correia Sales (OAB 13811/AL)
MARIANA PEREIRA BARRETO (OAB 12392/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Mário José dos Santos (OAB 2268/AL)
Mayara Carnaúba Nobre Amorim (OAB 13804/AL)
Mirian Schaffer Carvalho (OAB 169694/MG)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura (OAB 7730/AL)
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL)
Olavo Soares Bastos (OAB 10916/AL)
Pasquali Parisi e Gasparini Junior (OAB 4752/SP)
Paulo de Tarso da C. Silva (OAB 7983/AL)
PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL)
Pedro Lucas da Silva Pereira (OAB 12088/AL)
PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 10872/BA)
Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB 3432/CE)
Rafael Pordeus Costa Lima Neto (OAB 23599/CE)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)
Raissa Marques Cavalcante (OAB 8177/AL)
Rebecca Zavaris de Moura (OAB 13773/PB)
Renato Bani (OAB 6763/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 192649/SP)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
Rodrigo Frasseto Góes (OAB 12834A/AL)
Rodrigo Timoteo Bastos (OAB 11671/AL)
Rogério Brandão da S. Almeida (OAB 7464/AL)
Rosana Jambo de Oliveira Amaral (OAB 7053/AL)
Rostan Menezes Maravilha (OAB 3153/AL)
Silvio Marcio Leão Rego de Arruda (OAB 6761/AL)
Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB 5418/AL)
Thais Carla Silva (OAB 16040/AL)
Thiago Hennrique Silva Marques Luz (OAB 9436/AL)
Thiago Moura Alves (OAB 6119/AL)
Tiago Carvalho de Oliveira (OAB 24687/PE)
Úria Holanda Gomes (OAB 9749/AL)
Vanessa Lopes De Araujo (OAB 14736/AL)
Vanessa Caroline Paraiso Belem (OAB 13392/AL)
Vanine de Moura Castro (OAB 9792/AL)
Vicente Normande Vieira (OAB 5598/AL)
Víctor Alexandre Peixoto Leal (OAB 5463/AL)
Victor Augusto Lima (OAB 13272/AL)
Wendell Sobreira Leal (OAB 17274/BA)
WILLIAMS AMORIM OLIVEIRA (OAB 11463/AL)
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Willian Teixeira Paulino (OAB 15586/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
Wlademir Almeida Lira (OAB 13578/AL)
Ynaiara Maria Lessa Santos Lima (OAB 5558/AL)
ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL)
11ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0681/2019
ADV: MARCOS ANDRÉ PERES DE OLIVEIRA (OAB 3246/SE), ADV: ALANE DE FÁTIMA MACIEL ALMEIDA GARCIA (OAB 11391/
AL), ADV: ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA (OAB 32171/PE), ADV: CORDÉLIO VIEIRA DE MELO NETO (OAB 6398/SE)
- Processo 0701616-08.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Remir Tertulino
- REQUERIDO: Luiza Seg Seguros S.a. - Magazine Luiza S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Art. 152, VI
do CPC, procedo à intimação das partes para indicarem e justiﬁcarem as provas que ainda pretendem produzir, especiﬁcando-as
fundamentadamente, pelo prazo comum de 5 dias. Maceió-AL, 14 de fevereiro de 2019. Manassés Paranhos Prado Júnior Analista
Judiciário
Alane de Fátima Maciel Almeida Garcia (OAB 11391/AL)
Alexandre Gomes de Gouvea Vieira (OAB 32171/PE)
Cordélio Vieira de Melo Neto (OAB 6398/SE)
Marcos André Peres de Oliveira (OAB 3246/SE)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0682/2019
ADV: LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO (OAB 8399/AL), ADV: ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO (OAB 8425/AL) Processo 0702783-26.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - RÉ: SMILE - Assistência Internacional de Saúde
- Autos n°: 0702783-26.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Ruann Pedro Barbosa da Silva, Representado Por Sua
Genitora Elaine Priscila Barbosa Vieira Réu: SMILE - Assistência Internacional de Saúde ATO ORDINATÓRIO Pelo presente, ﬁcam as
partes intimadas para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de conciliação e se há outras provas a produzir além
das constantes nos autos, especiﬁcando-as. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista Judiciário
ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO (OAB 8425/AL)
Luiz Henrique da Silva Cunha Filho (OAB 8399/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0679/2019
ADV: DIOGO ANDRÉ DA SILVA NOBRE (OAB 10074/AL) - Processo 0729206-33.2013.8.02.0001 - Notiﬁcação - Promessa
de Compra e Venda - NOTIFICTE: ARTUR CESAR DE MELO JACINTO - Ana Paula Barbosa de Melo - ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da carta precatória de ﬂs.
27/31, abro vista dos autos ao procurador da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 09 de setembro de 2019 Pablo Henrique
Alves de Aragão Lisboa Protocolista Cartorário
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL), ADV:
URBANO VITALINO ADVOGADOS (OAB 313/PE) - Processo 0729284-85.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização por
Dano Material - AUTOR: Antônio Marcos da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Art.
152, VI do CPC, procedo a intimação das partes, para que no prazo comum de 5 (cinco) dias, indiquem e justiﬁquem as provas que ainda
pretendem produzir, especiﬁcando-as fundamentalmente. Maceió, 09 de setembro de 2019 Pablo Henrique Alves de Aragão Lisboa
Protocolista Cartorário
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0729581-29.2016.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto
no Art. 152, VI do CPC, procedo a expedição de novo mandado em face da petição de ﬂs. 101. Maceió, 09 de setembro de 2019 Pablo
Henrique Alves de Aragão Lisboa Protocolista Cartorário
Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
DIOGO ANDRÉ DA SILVA NOBRE (OAB 10074/AL)
Urbano Vitalino Advogados (OAB 313/PE)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0683/2019
ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4867/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 072578729.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A - Vistos em Interlocutória I. Ainda antes da análise do pedido inicial, considerando a petição de ﬂs. 35/36, veriﬁca-se
que encontra-se em trâmite no juízo da 3ª Vara Cível da Capital, uma Ação Revisional de Contrato de nº 0715128-58.2018.8.02.0001, a
qual toma por base o mesmo contrato de alienação ﬁduciária que serve de substrato para a presente demanda; II. Pois bem. No que se
refere ao ajuizamento das Ações Revisionais, o C. STJ já paciﬁcou o entendimento no sentido de que inexiste a alegada conexão entre
esta e a Ação de Busca e Apreensão, ou mesmo a ação de Reintegração de Posse derivada de arrendamento mercantil (Leasing), uma
vez que não se revelam comuns as causas de pedir. Entretanto, haveria mera “ prejudicialidade externa “, uma vez que ambas as ações
discutiriam o mesmo negócio jurídico ( contrato de ﬁnanciamento ). III. Nesse contexto, em que pese a ausência de conexão entre as
ações em tela, tenho que a prejudicialidade externa, por discutirem o mesmo negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes, implica
a reunião dos processos perante o mesmo juízo, evitando-se, assim, decisões conﬂitantes. Nesse sentido, conﬁra-se: “CONEXÃO POR
PREJUDICIALIDADE - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RECOMENDÁVEL
QUE AS AÇÕES SEJAM JULGADAS NO MESMO JUÍZO ATRAVÉS DE REUNIÃO DOS PROCESSOS - PREVENTO O JUÍZO QUE
EFETIVOU A CITAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR - (ARTIGO 219, DO CPC) - Se a ação de busca e apreensão e revisional de cláusulas
do contrato, têm como objeto o mesmo contrato e tramitam em juízos com base territorial diferentes, torna-se prevento aquele que
citou em primeiro lugar. Conﬁgurada a conexão por prejudicialidade admite-se a reunião dos processos para julgamento simultâneo,
evitando-se, assim, decisões contraditórias, ao invés de suspender o curso de um deles. Não comprovada a inexistência de mora deve
ser mantida a liminar concedida na ação de busca e apreensão até posterior deliberação de juízo de primeiro grau.” (TJBA - AI 21.5763/2003 - (41115) - 1ª C.Cív. - Rel. Juiz Ailton Silva - J. 01.12.2004) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA
POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e procedência
da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão
de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação ﬁduciária [grifei]. 3. Agravo regimental provido”. (AgRg
no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008). IV.
Em assim sendo, considerando que, em análise ao Sistema SAJ, veriﬁca-se que a presente demanda de Busca e Apreensão fora
distribuída em 04/10/2018, enquanto que a distribuição da Ação Revisional de Contrato ocorreu 18/06/2018, nos termos dos arts. 58 e
59 do CPC/15, determino, via setor de distribuição deste foro e após as formalidades de estilo, a remessa destes autos para a esfera
de competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Capital; V. Expedientes e comunicações necessárias. Maceió, 02 de setembro de 2019.
Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Zeneide do Carmo Lima (OAB 4867/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0684/2019
ADV: DIOGO PRATA LIMA (OAB 7909/AL) - Processo 0711836-31.2019.8.02.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse Obrigações - AUTOR: Ricardo Barreto Dantas - Vistos em interlocutória Tudo bem visto e examinado, passo a editar interlocutória na
forma seguinte: I. Ricardo Barreto Dantas, assestou, na esfera de competência deste juízo, “Ação Declaratória de Rescisão Contratual
cumulada com Pedido de Indenização e Reintegração de Posse com Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência”, em face de
Lourdes Otília Beltrão Brêda; II. Na hipótese, a parte autora pretende, em sede de tutela de urgência, a edição de provimento de teor:
“ [] a) Seja deferida a concessão da tutela provisória de urgência antecipada nos termos do art. 300 do CPC/2015, a ﬁm de que seja
determinada a imediata a reintegração da posse do bem de propriedade do autor em seu favor, qual seja o apartamento nº 401, do
Edifício Barcelona, localizado na Rua Gaspar Ferrari, nº 45, no bairro da Ponta Verde, CEP: 57035-100, na cidade de Maceió, estado
de Alagoas, através da expedição do competente Mandado Judicial [...]”; III. Pois bem. Da análise das informações trazidas aos autos,
anoto que, o acolhimento do pleito antecipatório não se mostra medida aconselhável, face a ausência de elementos suﬁcientes para
dar segurança necessária ao seu deferimento, uma vez ainda estar em discussão pedido de rescisão contratual; IV. Nesse sentido, é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A ação possessória não se presta à recuperação daposse, sem que antes tenha havido a
‘rescisão’ (rectius, resolução) docontrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de ‘rescisão’ decontratode
compra e venda de imóvel.” (STJ. 4ª Turma. REsp 204246/MG. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira) (GRIFEI) V. E assim, iterativos
precedentes jurisprudenciais assim têm ﬁxado entendimento. Conﬁram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE.
Se a posse sobre o imóvel é exercida por força de contrato particular de promessa de compra e venda, inexistindo prévia rescisão do
contrato, inadmissível é o pedido de reintegração, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não há falar em posse
injusta.(TJ-MG - AI: 10000160519336001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/11/0016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INADIMPLEMENTO. LIMINAR. Indeferimento. Necessidade, por primeiro, de declaração judicial acerca da rescisão contratual.
Precedentes do E. STJ e desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20080078820168260000 SP 200800788.2016.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 31/03/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
31/03/2016)” VI. Em assim sendo, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, deixo de conceder o provimento antecipatório
alvitrado; VII. Na hipótese, a parte autora, pede na inicial, diferimento do pagamento da verba de ingresso. Entretanto, deixou de trazer
elementos de informação quanto a insuﬁciência ﬁnanceira do requerente; VIII. Nesse patamar, ex vi do comando do art. 82 do NCPC e
art. 98 do mesmo caderno legislativo, e que deve ser aplicado analogicamente na hipótese, INDEFIRO o pedido de pagamento da verba
de ingresso ao ﬁnal da relação processual; IX. Em assim sendo, determino a imediata intimação do autor para promover o pagamento
da verba de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do NCPC ou, no
mesmo prazo, comprovar sua condição econômica com cópia da declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos
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atualizado (art. 99, § 2° NCPC), bem como a guia de recolhimento de custas elaborada pelo setor de contadoria ; X. Em havendo
pagamento das custas judiciais, remetam-se os autos ao CJUS, para ﬁns de citação do réu e inclusão do feito na pauta de audiências,
nos termos do disposto no art. 334 e seguintes, do NCPC; XI. No mais, em caso negativo, venha-me em conclusão; XII. Expedientes e
comunicações necessárias. Maceió , 05 de setembro de 2019 Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Diogo Prata Lima (OAB 7909/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0685/2019
ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA MONTEIRO CHAVES (OAB 14229/AL) - Processo 0714894-42.2019.8.02.0001 - Reintegração /
Manutenção de Posse - Obrigações - AUTORA: Cleide Eunice do Nascimento Aguilar - Vistos em Interlocutória I. Na hipótese, Cleide
Eunice do Nascimento Aguilar, individualizada, através de procurador regularmente constituído, assestou na competência deste juízo,
a “Ação de Reintegração de Posse”, em face de Pedro Paulino do Nascimento Filho. II. De início, importa trazer à colação que a Lei
Estadual nº. 6.895/2007, que dispõe sobre a organização do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, foi alterada pela Lei Estadual
nº 7.907, de 26 de julho de 2017, no sentido de ampliar a competência da 29ª Vara Cível da Capital e, por consequência modiﬁcar a
competência deste juízo. Conﬁra-se, in verbis: “Art. 1º. A competência da 29ª Vara Cível da Capital, de que trata o art. 1º da Lei Estadual
nº 6.895, de 10 de dezembro de 2007, ﬁca ampliada para processar e julgar as ações de manutenção de posse, reintegração de posse,
interdito proibitório e de imissão de posse, relativas a imóveis situadas na Capital, exceto quando for parte ou interessado Ente da
Administração Pública Direta ou Indireta, da Esfera Estadual ou Municipal.” (grifamos) Conﬁra-se ainda, por ser de importância: “Art.
5º. Os processos em tramitação nas varas cíveis residuais da Comarca da Capital, relativos à competência de que se trata esta Lei,
permanecerão nos respectivos juízos até sua baixa deﬁnitiva.” III. Em assim sendo, considerando que a presente demanda foi aforada
em data de 06/06/2019, após a vigência da Lei Estadual nº 7.907, reconheço a incompetência deste juízo para conhecer da presente
ação, devendo os autos serem remetidos, via setor de distribuição, para a esfera de competência do juízo da 29ª Vara Cível da Capital,
a quem compete processar e julgar a causa. IV. Expedientes e comunicações necessárias. Maceió (AL), 02 de setembro de 2019.
Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Jefferson de Oliveira Monteiro Chaves (OAB 14229/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0686/2019
ADV: LYDIANNE FERREIRA PORFIRIO (OAB 9688/AL), ADV: JOÃO BRAZ AMORIM NETO (OAB 13754/AL) - Processo 070496473.2014.8.02.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTOR: MANOEL SILVERIO DA SILVA Autos n°: 0704964-73.2014.8.02.0001 Ação: Reintegração / Manutenção de Posse Autor: MANOEL SILVERIO DA SILVA Réu: Narciso
e outros ATO ORDINATÓRIO Considerando que não houve a intimação dos réus para a audiência designada para o dia 21 de maio de
2019, foi designada nova sessão de conciliação para o próximo dia 05 de novembro de 2019, às 14:30 horas. Assim, intimo a Defensoria
Pública a comparecer perante este juízo na audiência acima referida. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista
Judiciário
João Braz Amorim Neto (OAB 13754/AL)
Lydianne Ferreira Porﬁrio (OAB 9688/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0687/2019
ADV: CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO (OAB 6226A/AL), ADV: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA (OAB
9761A/AL), ADV: GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA (OAB 3800/SE), ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (OAB
1113A/PE) - Processo 0703264-91.2016.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Em assim sendo e com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei n.º 911/69 recepciono para deferir o requerimento
como formalizado e, de logo, passando a editar os seguintes comandos: I. Converto a pretensão de busca e apreensão em ação de
execução, para tanto determino o devido ajuste no cadastro do processo no Sistema SAJ/PG5; II. Em atenção, ao pedido de inclusão
do polo passivo da demanda de ﬂs. 81, intime-se a parte autora para , no prazo de 10 (dez) dias, qualiﬁcar o avalista do contrato de
ﬂs. 18/26, a ﬁm de possibilitar o movimento citatório III. Após o devido cumprimento do item anterior, CITEM-SE os executados, nos
termos do art. 829 NCPC; IV. Observe o Sr. Chefe de Secretaria que no mandado deverá constar expressamente que: (a) Em sendo
integralmente atendida a obrigação, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, §1º) (b) No prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, o executado poderá opor-se à execução por meio de embargos (NCPC,
art. 915); V. Salvo a formalização de embargos ﬁxo, de logo, verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa; VI. Anote-se
na distribuição e altere-se a autuação; VII. Expedientes e comunicações necessárias; Maceió (AL), 02 de setembro de 2019. Jerônimo
Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Alexandre Ribeiro Fuente Canal (OAB 1113A/PE)
Carlos Augusto Monteiro Nascimento (OAB 6226A/AL)
Elizete Aparecida Oliveira Scatigna (OAB 9761A/AL)
Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB 3800/SE)
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JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0689/2019
ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL) - Processo 0705128-04.2015.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais
da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED - Autos n°: 0705128-04.2015.8.02.0001 Ação: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Proﬁssionais da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED
Executado: MELO E LEITE COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME e outros ATO ORDINATÓRIO
Considerando a certidão de folhas 145 e o Aviso de Recebimento de folhas 175, intimo a parte autora para requerer o que entender de
direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019 Hallph Sá de Araújo Analista Judiciário
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0690/2019
ADV: DIOGENES LOPES FIGUEREDO JUNIOR (OAB 13067/AL) - Processo 0713679-31.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo
Disciplinar em face de Servidor - Benefícios em Espécie - REPTANTE: Ana Nery Damasceno Ribeiro - Vistos em Interlocutória Em
saneamento prévio e ainda não sequenciados os atos de comunicação, passo a editar provimento de teor: I. De início, vale lembrar
que o Juiz em face de uma relação processual e com a ﬁnalidade de, ao ﬁnal, editar uma jurisdição livre de vícios que importem em
nulidade, deve, de forma contínua e em saneamento progressivo, conduzir-se de forma vigilante; II. Na hipótese, a parte autora aforou
a denominada “Ação de Cobrança por Atividade Insalubre C/C Tutela Antecipada” em face do Departamento Estadual de Trânsito de
Alagoas (DETRAN), entidade integrante da Administração Estadual Indireta do Poder Executivo; III. Portanto, no caso dos autos, não se
está diante de pretensão que envolva interesses apenas de particulares, mas, sim, de interesse que envolve um ente de Direito Público (o
Estado de Alagoas); IV. E neste patamar, não se pode perder de vista que o juízo competente para processar e julgar qualquer pretensão
que tenha como parte o ente público estadual é o da Vara da Fazenda Pública Estadual; V. Assim, vê-se a não deixar dúvidas que a este
juízo falece competência para outorgar a prestação jurisdicional requerida, devendo a presente ação ser processada e julgada, como já
observado, em uma das Varas da Fazenda Pública Estadual; VI. Em assim sendo e à míngua de qualquer outra consideração, declino
da competência deste juízo para processar a pretensão aforada (Proc. Nº 0713679-31.2019.8.02.001), e, de logo, determinando ao Sr.
Chefe de Secretaria que, via setor de distribuição deste foro e após as formalidades de estilo, promova a remessa destes autos para a
esfera de competência de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual; VII. Expedientes e comunicações necessárias. Maceió (AL), 02
de setembro de 2019 Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Diogenes Lopes Figueredo Junior (OAB 13067/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA JOSÉ MACHADO SILVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0691/2019
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 11676/AL) - Processo
0717696-47.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Cia de Créditos Financiamento
Investimento Reanault do Brasil - RÉ: Maria Suely Rocha Moura - Em cumprimento ao disposto no art. 152, VI do CPC, procedo a
intimação das partes para que se manifestem sobre interesse na produção de provas que ainda pretendem produzir, manifestando-as
fundamentadamente
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 11676/AL)
Fábio Frasato Caires (OAB 124809/SP)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA JOSÉ MACHADO SILVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0692/2019
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) - Processo
0709086-90.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - AUTOR: Jose Eudes Basilio da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - Em
cumprimento ao disposto no art. 152, VI do CPC, procedo a intimação das partes para que se manifestem sobre interesse na produção
de provas que ainda pretendem produzir, manifestando-as fundamentadamente
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA JOSÉ MACHADO SILVEIRA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0693/2019
ADV: JULIA NUNES SANTOS (OAB 13486/AL) - Processo 0710673-16.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Contratos de
Consumo - AUTOR: Walmer Almeida da Silva - Em cumprimento ao disposto no Art. 152, VI do CPC, ﬁca a parte autora intimada, por
seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a Contestação e/ou documentos, com especial atenção às
preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos, eventualmente suscitados na defesa.
Julia Nunes Santos (OAB 13486/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0695/2019
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0713592-75.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTOR: Antônio Roberto da Silva - Posto isto, e tudo bem visto e considerado, em face das razões
de fato e de direito já declinadas, passo a emitir os seguintes comandos: I. Recepciono, para deferir, em sede de tutela antecipada, a
pretensão assestada pela requerente nos termos seguintes: (Ia) Determino a imediata suspensão dos descontos incidentes na folha
de pagamento da parte autora, indicados como “217 - Empréstimo sobre a RMC” e “322 - Reserva de margem Consignável (RMC)”;
(Ib) Determino, ainda, que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção crédito; (Ic) Em caso de
descumprimento do item “(Ib)”, ﬁxo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de eventual responsabilização em
dano subjetivo (art. 499 do CPC/15) II. Os comandos constantes dos itens “Ia, Ib e Ic”, passarão a ter plena eﬁcácia a partir da regular
comunicação da decisão; III. Para ﬁns de cumprimento do “(Ia)”, determino a Srª Chefe de Secretaria que oﬁcie ao respectivo órgão
pagador; IV. No que respeita ao pedido de inversão do ônus da prova, deixo para apreciar em momento posterior. E neste sentido
temos o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO.
ÔNUS DA PROVA. Cumpre ao autor, ora agravante, obter as informações sobre o protesto efetivado mediante certidão junto ao Cartório
de Protesto de Títulos. O momento adequado para a decretação da inversão do ônus da prova dar-se-á por ocasião do saneamento do
processo, sendo admitida até na sentença (grifei). RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70011660024, Sexta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cacildo de Andrade Xavier, Julgado em 17/08/2005); V. Finalmente, entendo que os elementos
colacionados às ﬂs. 23/53 são suﬁcientes para demonstrar a impossibilidade de a parte autora promover o recolhimento prévio das
despesas processuais. Em assim sendo, deﬁro o benefício da assistência judiciária (art. 98 do CPC/15) e, para tanto, devendo a Srª
Chefe de Secretaria adotar as medidas de que trata o § 3º do art. 46 da Resolução nº 19/2007; VI. Remetam-se os autos ao CJUS,
para ﬁns de citação da pessoa jurídica ré e inclusão do feito na pauta de audiências, nos termos do disposto no art. 334 e seguintes
do CPC/15; VII. Expedientes e comunicações necessários. Maceió , 02 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de
Direito
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RAFAELA BARROS MAURÍCIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0696/2019
ADV: MARIA BEATRIZ CARDOSO TENÓRIO (OAB 16421/AL) - Processo 0724608-26.2019.8.02.0001 - Mandado de Segurança
- Disposições Diversas Relativas às Prestações - IMPETRANTE: Antonio Jose Lucena Antunes Filho - Vistos em Interlocutória Em
saneamento prévio e ainda não sequenciados os atos de comunicação, passo a editar provimento de teor: I. De início, vale lembrar que
o Juiz em face de uma relação processual e com a ﬁnalidade de, ao ﬁnal, editar uma jurisdição livre de vícios que importem em nulidade,
deve, de forma contínua e em saneamento progressivo, conduzir-se de forma vigilante; II. Na hipótese, a parte autora aforou o Remédio
Constitucional Mandado de Segurança em face do Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), entidade
integrante da Administração Indireta do Poder Executivo; III. Portanto, no caso dos autos, não se está diante de pretensão que envolva
interesses apenas de particulares, mas, sim, de interesse que envolve um ente de Direito Público dotado de autonomia e personalidade
jurídica própria (entidade autárquica); IV. E neste patamar, não se pode perder de vista que o juízo competente para processar e julgar
qualquer pretensão que tenha como parte o ente público Estadual é o da Vara da Fazenda Pública Estadual; V. Assim, vê-se a não
deixar dúvidas que a este juízo falece competência para outorgar a prestação jurisdicional requerida, devendo a presente ação ser
processada e julgada, como já observado, em uma das Varas da Fazenda Pública Estadual; VI. Em assim sendo e à míngua de qualquer
outra consideração, declino da competência deste juízo para processar a pretensão aforada (Proc. Nº 0724608-26.2019.8.02.001), e,
de logo, determinando ao Sr. Chefe de Secretaria que, via setor de distribuição deste foro e após as formalidades de estilo, promova a
remessa destes autos para a esfera de competência de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual; VII. Expedientes e comunicações
necessárias. Maceió (AL), 09 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Maria Beatriz Cardoso Tenório (OAB 16421/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0697/2019
ADV: JAILSON PEREIRA DE BRITO (OAB 5455/AL) - Processo 0711856-22.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Reintegração
- AUTOR: Alvaro Mendonça da Silva Junior - DECISÃO I. Na hipótese, Álvaro Mendonça da Silva Júnior, representado neste ato por
Marcos Alexandre Martins Palmeira, individualizado, através de procurador regularmente constituído, assestou na competência deste
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juízo, Ação de Reintegração de Posse, em face de José Roberto Santiago. II. De início, importa trazer à colação que a Lei Estadual
nº. 6.895/2007, que dispõe sobre a organização do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, foi alterada pela Lei Estadual nº 7.907, de
26 de julho de 2017, no sentido de ampliar a competência da 29ª Vara Cível da Capital e, por consequência modiﬁcar a competência
deste juízo. Conﬁra-se, in verbis: “Art. 1º. A competência da 29ª Vara Cível da Capital, de que trata o art. 1º da Lei Estadual nº 6.895,
de 10 de dezembro de 2007, ﬁca ampliada para processar e julgar as ações de manutenção de posse, reintegração de posse, interdito
proibitório e de imissão de posse, relativas a imóveis situadas na Capital, exceto quando for parte ou interessado Ente da Administração
Pública Direta ou Indireta, da Esfera Estadual ou Municipal.” (grifamos) Conﬁra-se ainda, por ser de importância: “Art. 5º. Os processos
em tramitação nas varas cíveis residuais da Comarca da Capital, relativos à competência de que se trata esta Lei, permanecerão
nos respectivos juízos até sua baixa deﬁnitiva.” III. Em assim sendo, considerando que a presente demanda foi aforada em data de
08/05/2019, após a vigência da Lei Estadual nº 7.907, reconheço a incompetência deste juízo para conhecer da presente ação, devendo
os autos serem remetidos, via setor de distribuição, para a esfera de competência do juízo da 29ª Vara Cível da Capital, a quem compete
processar e julgar a causa. IV. Expedientes e comunicações necessárias. Maceió , 02 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos
Santos Juiz de Direito
Jailson Pereira de Brito (OAB 5455/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RODRIGO FALCÃO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0688/2019
ADV: EDUARDO FONTES LIMA DE ABREU (OAB 7601/AL), ADV: ISABEL CRISTINA MUTON DE ARAÚJO (OAB 130354/SP) Processo 0015915-75.2011.8.02.0001 - Cautelar Inominada - Liminar - AUTORA: Ingrid Franz Oliveira - Pelas razões de fato e direito
acima expostos, passo a editar os seguintes comandos: (a) Declaro extinto o presente processo sem julgamento do mérito, ex vi do
art. 485, item VI da nossa legislação formal civil; (b) Custas pela parte autora; (c) Sem verba honorária; (d) Com o trânsito em julgado
desta decisão, dê-se a competente baixa na distribuição e arquive-se; (e) Expedientes e comunicações necessários. P.R.I Maceió, 05 de
setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: JORGE TENÓRIO FERREIRA (OAB 1944/AL), ADV: MARY LANE TENÓRIO MELO (OAB 8817/AL) - Processo 003451229.2010.8.02.0001 (001.10.034512-4) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - AUTOR:
Marcelo Moreira Schunck - III - Dispositivo Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do CódigodeProcesso Civil, resolvendo
o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedidos pedido inicial para: I. declarar rescindido o contratodelocação entre as partes; II. decretar
odespejoda parte ré do imóvel em tela, assinando o prazode15 dias para desocupação voluntária; III. Condenar a parte ré ao pagamento
dosalugueis vencidosno importe de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos), valores de IPTU vencidos no importe de R$ 4.682,91 (quatro mil
seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), assim como dosalugueis, valores de IPTUe demais encargos vencidos no
curso do processo, até a data da desocupação, acrescidosdecorreção monetária a partir dos vencimentos e jurosde1% ao mês a partir da
mesma data. Expeça-se mandadodenotiﬁcação edespejo, devendo a parte ré ser notiﬁcado para desocupação, no prazode15 (quinze)
dias, sob penadedespejo coercitivo. Deixodeﬁxar caução para a execução provisória em vista dos artigos 63 e 64 da Lei 8.245/91 com
a redação dada pela Lei 11.112/09. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no importede10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do NCPC), corrigido monetariamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: LINALDO FREITAS DE LIMA (OAB 5541/AL), ADV: ALBERTO BRAGA DE GOES (OAB 1187/AL) - Processo 005332490.2008.8.02.0001 (001.08.053324-9) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - AUTORA: Francisca Heleno da Silva - RÉ: Sul América
Seguro Saúde S/A - LITSPASSIV: Hospital Memorial Arthur Ramos - Posto isso, passo a emitir os seguintes comandos: (a) Extingo o
presente processo sem resolução do mérito, ex vi do art. 485, item IV da nossa legislação formal civil; (b) Custas e verba honorária pela
parte autora, a qual, desde já, por apreciação equitativa (art. 85, §8º do CPC/15), ﬁxo em R$ 1.000,00 (um mil reais); (c) Após cumpridas
as formalidades de estilo, dê-se a competente baixa na distribuição e arquivem-se os autos; P.R.I. Maceió, 05 de setembro de 2019
Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA (OAB 13813/AL), ADV: RONNEY SILVA FERRAZ (OAB 8495/AL) - Processo 070378944.2014.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso Próprio - AUTOR: JORGE TOBIAS
DE FREITAS - RÉ: ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA - MARIA ANGELITA DE LUCENA E MELO SOUSA - DOMINGOS SÁVIO
DE SOUSA e outro - I - Do dispositivo Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do CódigodeProcesso Civil, resolvendo o
mérito, JULGO PROCEDENTE o pedidos pedido inicial para: I. declarar rescindido o contratodelocação entre as partes; II. decretar
odespejodas partes rés do imóvel em tela, assinando o prazode15 dias para desocupação voluntária; III. Excluir MARIA ANGELITA DE
LUCENA E DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA da lide e Condenar os réus ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA, ÁLVARO RAMIREZ
ORTIZ, solidariamente, ao pagamento deeventuais saldos remanescentes a serem aferidos em liquidação de sentença nos termos
acima expostos, acrescidosdecorreção monetária a partir dos vencimentos e jurosde1% ao mês a partir da mesma data. Expeçase mandadodenotiﬁcação edespejo, devendo as partes rés serem notiﬁcados para desocupação, no prazode15 (quinze) dias, sob
penadedespejo coercitivo. Deixodeﬁxar caução para a execução provisória em vista dos artigos 63 e 64 da Lei 8.245/91 com a redação
dada pela Lei 11.112/09. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no importede10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do NCPC), corrigido monetariamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOSÉ PETRÚCIO DE OLIVEIRA (OAB 3164/AL) - Processo 0709193-76.2014.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial Seguro - EXEQUENTE: DEMOSTENES GONÇALVES DE OLIVEIRA - EXECUTADO: SAVEDD ADMINISTRADORA E RISCOS LTDA
-ME - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, por consequência, extingo o
processo com resolução do mérito, com base no art.487, I, do CPC/2015 para: a) determinar o cumprimento da obrigação contratual de
reparo do veículo com início do serviço no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 ( mil três mil reais); dever-se-á,
quando no início do serviço, ser o consumidor informado quanto à data do término, de modo a ser cominada multa, desde já, de R$
500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso na entrega do bem devidamente reparado e pronto para o uso, salvo justiﬁcativa idônea; b)
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente
pelo INPC, a partir da publicação desta sentença, e com juros de 1% ao mês, a partir da data de cada cobrança, com aplicação das
Súmulas 54 e 362 do STJ.
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 071202298.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: ORLANDO BARROS PIMENTEL - RÉU:
Banco Itau Veiculos S.A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO proposta por Orlando Barros Pimentel contra Banco Fiat S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos
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do art. 487, I, do CPC/2015, para o ﬁm de: a) reduzir os juros remuneratórios pactuados de 28,46% (vinte e oito inteiros e quarenta e
seis centésimos por cento) ao ano ao percentual de 28,33% (vinte e oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) ao ano; b) manter
a capitalização de juros conforme pactuada; c) declarar a ausência de interesse de agir da parte autora com relação à cobrança da
comissão de permanência, uma vez que esta não resta prevista no contrato; d) manter os juros moratórios no percentual de 1% (um
por cento) ao mês, bem como a multa moratória em 2% (dois por cento); e) determinar a compensação simples dos valores pagos
indevidamente, com o propósito de pagar o contrato. Por ﬁm, considerando que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos,
CONDENO a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais ﬁxo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os honorários
deverão ser corrigidos pelo INP-C, a partir da data da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,28 de julho de 2019.
Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: SÉRGIO EGÍDIO TIAGO PEREIRA (OAB 11047A/AL) - Processo 0712139-55.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: ROBERTO SANTANA SANTOS - Em assim sendo, passo a editar os seguintes
comandos: I. Indeﬁro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no arts. 485, I e 330 §2º do CPC II.
Sem recurso ﬁcam, de logo, disponibilizados os documentos mediante singelo requerimento; III. Sem custas complementares e sem
honorários; IV. Com o trânsito em julgado desta decisão e cumpridas as formalidades de estilo, arquivem-se os autos com baixa na
distribuição; P.R.I. Maceió, 06 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL), ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL) Processo 0712294-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Carlos Roberto dos
Santos - Posto isso, passo a emitir os seguintes comandos: (a) Homologo em todos os seus termos o acordo realizado às ﬂs. 57/60 e,
por consequência, extingo o presente processo com resolução do mérito, ex vi do art. 487, item III, b) da nossa legislação formal civil;
(b) Honorários pelas partes, as quais ﬁcam dispensadas do recolhimento das custas processuais remanescentes, ex vi do art. 90, §3º do
NCPC; (c) Após cumpridas as formalidades de estilo, dê-se a competente baixa na distribuição e arquivem-se os autos; P.R.I. Maceió, 05
de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: PEDRO RODRIGO ROCHA AMORIM (OAB
10400/AL) - Processo 0712509-68.2012.8.02.0001 (apensado ao processo 0727883-27.2012.8.02.0001) - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERIDO: Banco Safra S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL proposta por Kleber Kristofferson Guedes dos Santos contra Banco Safra S/A, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para o ﬁm de: a) afastar a cobrança dos juros remuneratórios,
considerando a impossibilidade de sua cumulação com a Comissão de Permanência, consoante à Súmula 296 do STJ; b) afastar a
capitalização mensal de juros em qualquer periodicidade; c) manter a cobrança de comissão de permanência e afastar a incidência no
período de inadimplência de juros moratórios e multa sobre o valor em atraso; d) decotar do contrato a cobrança da tarifa de cadastro,
nos termos da fundamentação supra; e) manter a cobrança do IOF, nos termos da fundamentação supra; f) declarar a ausência de
interesse de agir da parte autora com relação à tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), uma vez que
estas não restam previstas no contrato; g) determinar a compensação simples dos valores pagos indevidamente, com o propósito de
pagar o contrato; Por ﬁm, considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, com fulcro no art. 86, parágrafo único,
do CPC/2015, CONDENO a parte ré em custas e honorários advocatícios, os quais ﬁxo em 15% sobre o valor atualizado da causa. Os
honorários deverão ser corrigidos pelo INP-C, a partir da data da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,28 de julho de
2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: LAÉRCIO MADSON DE AMORIM MONTEIRO FILHO (OAB 4382/AL), ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB
6898B/AL) - Processo 0712545-42.2014.8.02.0001 - Monitória - Pagamento - AUTORA: Fundação Educacional Jayme de Altavila - RÉ:
Edluzia de Oliveira Carvalho - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA para constituir de
pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 2.024,80 (dois mil vinte e quatro reais e oitenta centavos).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados, pelo DJE. Interposto recurso de apelação e apresentadas as
razões recursais, intime-se a parte contrária para apresentar as suas contrarrazões. Por ﬁm, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.
Contudo, transitada em julgado a sentença, não havendo pedido de cumprimento, arquive-se o processo. Cumpra-se. Maceió,26 de
julho de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE) - Processo
0714502-10.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - REQUERENTE: Wellington de Almeida Souza REQUERIDO: Banco Bmg Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Posto isso e tomando por base as motivações de fato e de direito
acima declinadas, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão lançada pela parte autora para, de
logo editar, os seguintes comandos: I. Declaro inexistente o débito do autor com a instituição ﬁnanceira ré referentes aos descontos
identiﬁcados como “604.00 Banco BMG S/A - Cartão” nos proventos do autor, tornando deﬁnitiva a decisão antecipatória dos efeitos da
tutela de urgência de ﬂs. 42/48; II. Condeno a pessoa jurídica ré a restituir de forma simples o valor descontado indevidamente, a ser
apurado em sede de liquidação, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% (um por
cento) a partir da citação, devendo serem abatidos de tal montante os valores vertidos em favor do autor com as compras realizadas e o
saque; III. Condeno, ainda, a pessoa jurídica ré ao pagamento de verba indenizatória por DANO MORAL, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), devidamente atualizado em correção monetária a partir da publicação desta decisão e juros de mora a partir da citação; IV.
Finalmente condeno a pessoa jurídica ré no pagamento das custas processuais e verba honorária a qual, ﬁxo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, §1º, do NCPC). P.R.I. Maceió, 05 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de
Direito
ADV: DANIELLE DE ARAÚJO VANDERLEI (OAB 8622/AL) - Processo 0715403-17.2012.8.02.0001 (apensado ao processo
0021313-03.2011.8.02.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: José
Airton Vanderlei dos Santos - Maria do Carmo de Araújo Vanderlei - EMBARGADO: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil - REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, em razão de sua intempestividade, com fundamento no art. 738 do CPC/1973, para
extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por
seus advogados, via Dje. Certiﬁque-se o trânsito. Após, anexe-se cópia da certidão da presente sentença nos autos da execução que
tramita em apenso. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
ﬁxo em 10% sobre o valor da causa. Nestes autos, transitada em julgado esta sentença, proceda-se à baixa. Cumpra-se.
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo
0717821-15.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Simone Silva Santos - RÉ:
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Pelas razões de fato e direito acima expostos, passo a editar os seguintes
comandos: I. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, uma vez que conﬁgurada algumas irregularidades
no contrato, as quais estão devidamente especiﬁcadas acima (juros cobrados a maior), devendo a a dívida ser recalculada, os valores
pagos a maior serão compensados com o saldo devedor e, subsistindo crédito, deverá ser restituído, mas de forma simples, eis que não
comprovada a má-fé da instituição ﬁnanceira ré; II. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas
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processuais e verba honorária, a qual ﬁxo em R$ 1.000,00 ( mil reais), conforme art. 85, §8º do CPC. III. Após, cumpridas as formalidades
de estilo, dê-se a competente baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I Maceió, 05 de setembro de 2019 Jerônimo Roberto F.
dos Santos Juiz de Direito
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) Processo 0723571-95.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Anne Karoline Soares
da Silva - RÉU: Banco Panamericano S/A - Pelas razões de fato e direito acima expostos, passo a editar os seguintes comandos: I.
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Banco Pan S.A, e extingo o presente processo sem resolução do mérito,
ex vi do art. 485, inciso VI do CPC/15; II. Custas processuais e verba honorária pela parte autora, a qual desde já, ﬁxo em R$ 1.000,00
(um mil reais); III. Considerando que a parte autora é beneﬁciária da gratuidade da justiça, observe-se a condição suspensiva prevista no
comando do art. 98, §3º do CPC/15; IV. Cumpridas as formalidades de estilo, dê-se a competente baixa na distribuição e arquivem-se os
autos. P.R.IMaceió, 05 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Alberto Braga de Goes (OAB 1187/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Danielle de Araújo Vanderlei (OAB 8622/AL)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA (OAB 13813/AL)
Eduardo Fontes Lima de Abreu (OAB 7601/AL)
Isabel Cristina Muton de Araújo (OAB 130354/SP)
Jorge Tenório Ferreira (OAB 1944/AL)
José Petrúcio de Oliveira (OAB 3164/AL)
Laércio Madson de Amorim Monteiro Filho (OAB 4382/AL)
Linaldo Freitas de Lima (OAB 5541/AL)
Mary Lane Tenório Melo (OAB 8817/AL)
Pedro Rodrigo Rocha Amorim (OAB 10400/AL)
Ronney Silva Ferraz (OAB 8495/AL)
Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB 6898B/AL)
Sérgio Egídio Tiago Pereira (OAB 11047A/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RAFAELA BARROS MAURÍCIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0699/2019
ADV: NATHÁLIA DE CARVALHO BRILHANTE DA NÓBREGA (OAB 11133/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 46858/
PE) - Processo 0714683-40.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - RÉU: Unimed Maceió - Ato Ordinatório:
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas
para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as
fundamentadamente. Maceió, 10 de setembro de 2019. Rafaela Barros Maurício Jatubá Técnica Judiciária
ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA (OAB 7259/AL), ADV: ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR (OAB 4458B/AL),
ADV: MARIA EDUARDA MADRA DE M. MELO (OAB 15486A/AL) - Processo 0718310-86.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Indenização por Dano Moral - RÉU: Hospital Sanatório Geral - DESPACHO Tudo bem visto e analisado, passo a editar os seguintes
comandos: I. Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a especialidade do proﬁssional habilitado para realização da
perícia; II. Após a manifestação da parte ré, oﬁcie-se ao CRM/AL, na pessoa de seu representante legal, para que indique proﬁssional
médico com especialidade apontada pela parte requerida, que aceite o encargo de realizar perícia nos documentos apresentados pela
parte autora; III. Finalmente, entendo que os elementos colacionados são suﬁcientes para demonstrar a impossibilidade de a parte
autora promover o recolhimento prévio das despesas processuais. Em assim sendo, deﬁro o benefício da assistência judiciária (art. 98
do NCPC) e, para tanto, dev07endo o Sr. Chefe de Secretaria adotar as medidas de que trata o § 3º do art. 46 da Resolução nº 19/2007.
IV. Após, venha-me concluso; V. Expedientes e comunicações necessárias. Maceió(AL), 02 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F.
dos Santos Juiz de Direito
ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL), ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL), ADV: MARINA
BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL) - Processo 0726388-35.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Defeito,
nulidade ou anulação - AUTOR: Carlos Lopes - RÉU: Banco BMG S/A - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009,
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se
há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especiﬁcando-as fundamentadamente. Maceió, 10 de setembro de 2019.
Rafaela Barros Maurício Jatubá Técnica Judiciária
ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA (OAB 7730/AL), ADV: RODOLFO RIPPER FERNANDES (OAB
121045/RJ), ADV: PAULO DE TARSO DA C. SILVA (OAB 7983/AL) - Processo 0727254-82.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Condomínio - REPTANTE: FABIO ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RÉU: Shoping Pátio Maceió S. A. - ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao Provimento nº.13/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas e em observância ao art. 334 do novo
CPC, a audiência de Conciliação ﬁca designada para o dia 10 de outubro de 2019, às 15 horas, passando esta escrivania a expedir carta
de citação. Maceió, 10 de setembro de 2019 Rafaela Barros Maurício Jatubá Técnica Judiciária
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE) - Processo
0731224-51.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Leones Teixeira da Silva - RÉU:
Banco ABN AMRO Real S.A. - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Alagoas, ﬁcam as partes intimadas para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se há outras provas a produzir além das constantes
nos autos, especiﬁcando-as fundamentadamente. Maceió, 10 de setembro de 2019. Rafaela Barros Maurício Jatubá Técnica Judiciária
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Aldemar de Miranda Motta Júnior (OAB 4458B/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 46858/PE)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Maria Carolina Suruagy Motta (OAB 7259/AL)
Maria Eduarda Madra de M. Melo (OAB 15486A/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Nathália de Carvalho Brilhante da Nóbrega (OAB 11133/AL)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura (OAB 7730/AL)
Paulo de Tarso da C. Silva (OAB 7983/AL)
Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB 3432/CE)
Rodolfo Ripper Fernandes (OAB 121045/RJ)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JERÔNIMO ROBERTO F. DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON DE MENDONÇA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0698/2019
ADV: MARIANA DA COSTA COLATINO (OAB 10606/AL) - Processo 0713946-03.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Responsabilidade Civil - AUTORA: Ruth Alves de Barros Souza - João Bernardo de Souza - Kaleb Henrique Silva Barros - Ato Ordinatório
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do documento de
ﬂs. 113/114, abro vista dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pablo
Henrique Alves de Aragão Lisboa Protocolista Cartorário
ADV: MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI (OAB 7259/AL), ADV: ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR (OAB
4458B/AL), ADV: RAPHAEL PRADO DE MORAES CUNHA CELESTINO (OAB 9793/AL), ADV: ILANA CAROLINA MARQUEZ JOBIM
(OAB 10510/AL), ADV: MARCELO BARROS JOBIM (OAB 5256/AL) - Processo 0721923-85.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Patrícia Cerqueira Cavalcanti Granja Campos - Michelle Cerqueira Cavalcanti Granja Manoel Tavares Granja Neto - Sebastião Cerqueira Cavalcanti Neto e outro - RÉ: Santa Casa de Misericórdia de Maceió - DESPACHO
Atento ao conteúdo do pedido de reconsideração de ﬂs. 190/197, passo a deliberar na forma seguinte: I. No que diz com o pedido de
reconsideração lançado pela parte autora, tenho que o mesmo não merece ser recepcionado. E justiﬁco: II. De início, cumpre esclarecer
que o fato ensejador desta demanda é o erro médico alegado pela parte autora, no que se refere, especiﬁcadamente, ao procedimento
cirúrgico de implantação de “stents”, no Sr. Everaldo Aaraújo Granja. III. Pois bem. Em que pese o pedido de julgamento antecipado
da lide da parte autora, com a devida vênia, este julgador ﬁlia-se ao entendimento de que a análise do mérito da presente demanda
necessita de conhecimento cientíﬁco especializado, em razão da alta complexidade da matéria veiculada. PROCESSUAL CIVIL. PODER
INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MATÉRIA COMPLEXA.NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL AINDA QUE O MAGISTRADO
DISPONHA DE CONHECIMENTO TÉCNICO. PRESTÍGIO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 145 do CPC estabelece que “quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou cientíﬁco, o juiz
será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.” O art. 421, § 1º, do CPC,por sua vez, dispõe em linhas gerais que o juiz
nomeará perito,ﬁxando de imediato o prazo para a entrega do laudo, cabendo às partes indicarem assistente técnico e a apresentarem
quesitos. 2. Em se tratando de matéria complexa, em que se exige o conhecimento técnico ou cientíﬁco, a perícia deve ser realizada.
O juiz, ainda que não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, não pode realizar os cálculos “de próprio punho”. Isso porque,
com a determinação da perícia, as partes terão a oportunidade de participar da produção probatória, com a nomeação de assistentes
técnicos e a formulação de quesitos. 3. O indeferimento da perícia só pode ocorrer nas hipóteses prevista no parágrafo único do art. 420
do CPC, quais sejam: I) quando aprova de o fato não depender do conhecimento especial de técnico,II) quando for desnecessária, em
vista de outras provas produzidas,e III) quando a veriﬁcação for impraticável. 4. Assim, a realização da prova pericial, quando o fato a ser
demonstrado exigir conhecimento técnico ou cientíﬁco, é um direito da parte, não podendo o magistrado indeferi-la, ainda que possua
capacitação técnica. 5. A esta conclusão se chega não apenas em decorrência do prestígio ao contraditório e ampla defesa, mas também
da interpretação, feita a contrário senso, do art. 421, parágrafo único, I, do CPC. Este dispositivo permite ao juiz indeferir a perícia quando
“a prova do fato não depender, do conhecimento especial de técnico”. Ora, se o magistrado pode indeferir a perícia quando a prova do
fato não depender de conhecimento especial de técnico, pode-se dizer, então,que, quando a prova depender deste conhecimento, ela
não poderá ser indeferida. 6. Portanto, no caso dos autos, acertou o Tribunal de origem quando entendeu que, em face da complexidade
da matéria, é necessária a realização de prova pericial, facultando às partes a nomeação de assistentes técnicos e a formulação de
quesitos. 7. Não há como fugir da conclusão do acórdão recorrido, de que apresente demanda envolve matéria complexa, pois, para isto,
seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 7 desta Corte Superior.Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 184563 RN 2012/0112075-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/08/2012, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2012) IV. Em assim sendo, mantenho, de forma integral, o despacho de ﬂs. 188, e
determino ao Sr. Chefe de Secretaria que promova o seu devido cumprimento. V. Intimem-se as partes; VI. Comunicações e expedientes
necessários. Maceió(AL), 15 de março de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0724162-96.2014.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco J Safra S/A - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da carta precatória de ﬂs. 138/172, abro vista dos autos ao advogado
da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pablo Henrique Alves de Aragão Lisboa Protocolista
Cartorário
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 22718/PE), ADV: HSU CHUN CHING (OAB 10199/AL) - Processo 072479663.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTORA: JOSEFA DA SILVA GOMES - RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do documento de ﬂs. 127/128, abro vista dos autos aos advogados das partes pelo prazo de
05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pablo Henrique Alves de Aragão Lisboa Protocolista Cartorário
ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904A/AL) - Processo 0727751-33.2013.8.02.0001 - Procedimento Sumário Acidente de Trânsito - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Ato Ordinatório Em cumprimento ao Provimento
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do documento de ﬂs. 194/195, abro vista dos autos
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aos advogados das partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pablo Henrique Alves de Aragão Lisboa
Protocolista Cartorário
Aldemar de Miranda Motta Júnior (OAB 4458B/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Gabrielle Arcoverde Cunha (OAB 8904A/AL)
hsu chun ching (OAB 10199/AL)
Ilana Carolina Marquez Jobim (OAB 10510/AL)
Marcelo Barros Jobim (OAB 5256/AL)
Maria Carolina Suruagy Motta Cavalcanti (OAB 7259/AL)
Mariana da Costa Colatino (OAB 10606/AL)
Raphael Prado de Moraes Cunha Celestino (OAB 9793/AL)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 22718/PE)
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0700/2019
ADV: ARACHELI DE OLIVEIRA FONSECA (OAB 7206/AL), ADV: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA (OAB 8773/ES),
ADV: FERNANDO ANTÔNIO DE BARROS LINS (OAB 5407 - AL), ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL) - Processo 007956708.2007.8.02.0001 (001.07.079567-4) - Busca e Apreensão - Obrigação de Entregar - AUTOR: Banco Santander Banespa S/A RÉU: Edmilson Aguiar da Silva - Ante o exposto, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487 ,I do CPC, JULGO PROCEDENTE os
pedidos formulados na inicial para - conﬁrmando a liminar - tornar deﬁnitivamente consolidada em favor do credor ﬁduciário a posse e
a propriedade exclusiva do bem indicado na inicial para todos os ﬁns de direito. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço nos termos
do art. 85, §2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para
oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, certiﬁque-se nos autos acerca da tempestividade do recurso
e, caso tempestivo, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Alagoas, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010,
§ 3º, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, cobre-se as custas do requerido, expedindo-se certidão ao FUNJURIS em
caso de inadimplemento. Maceió,05 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 12797/BA), ADV: PAULO DE TARSO DA C. SILVA (OAB 7983/AL), ADV: NELSON
HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA (OAB 7730/AL) - Processo 0703858-37.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - AUTORA: Karine Gonçalves Novaes Fonseca - RÉU: Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Ante o exposto e diante de tudo que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
formulados na inicial para: Conﬁrmar a tutela antecipada nos exatos termos da decisão em ﬂs. 21/24 e na fundamentação supra,
que ora são convertidas em deﬁnitivas, no sentido de determinar que a ré proceda ao cancelamento do gravame indevido registrado
no automóvel da autora, bem como seja expedido ofício ao DETRAN informando o teor desta decisão; Condenar o demandado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a data do arbitramento e com
juros de 1% ao mês a partir da data do evento lesivo; Condenar o banco réu ao pagamento de multa por descumprimento de decisão
judicial ﬁxada em R$20.000,00 (vinte mil reais); Como consequência da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das custas
processuais, bem como, em verba honorária, a qual, ﬁxo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e) Após,
cumpridas as formalidades de estilo, dê-se a competente baixa e arquivem-se os autos. P.R.I Maceió,31 de julho de 2019. Amine Mafra
Chukr Conrado Juíza de Direito
ADV: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE (OAB 8821/AL) - Processo 0706171-44.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: ANTONIO LUCIANO SERAFIM DA SILVA - Diante do exposto, com fundamento no
artigo 485, IV, do CPC, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela ausência de preparo,
determinando, em consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Condeno o autor ao pagamento das
custas processuais ﬁnais, se houver. Sem condenação em honorários, em razão de não ter havido a triangularização processual. P.R.I.
ADV: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (OAB 355464/SP), ADV: IGOR GOES LOBATO (OAB 307482/SP), ADV: RÔMULO
FERNANDES SILVA (OAB 5414/AL) - Processo 0707826-46.2016.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com
Cobrança - Locação de Imóvel - AUTOR: Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste - RÉU: Sanderly Roque Gonçalves - ME e
outros - DESPACHO Tudo bem visto e analisado, passo a emitir os seguintes comandos: 1. Na hipótese a parte autora assestou ação
de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em face de Sanderly Roque Gonçalves - ME, Sérgio Fortes
Gonçalves e Vera Maria Lerner Gonçalves; 2. Em cumprimento ao comando de ﬂs. 91/94, foram expedidos mandados de citação para os
réus para oferecerem respostas no prazo legal. 3. Ocorre que da juntada da certidão do oﬁcial de justiça de ﬂ.106, veriﬁca-se que o réu
Sérgio Fortes Gonçalves deixou de ser citado, uma vez que sua viúva informou que o destinatário do ato falecera, mas que não possuía
a respectiva certidão de óbito. 4. Devidamente intimada (ﬂs. 109/110), para se manifestar acerca da certidão de ﬂ. 106, a parte autora
deixou transcorrer o prazo in albis, bem como não se manifestou sobre a certidão nas réplicas apresentadas às ﬂs. 346/355. 6. Assim
sendo, com o ﬁto de sanar o processo e evitar-se qualquer nulidade processual, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez)
dias, se manifestar sobre a certidão de ﬂ. 106, lançando requerimentos úteis para o feito. 7. Comunicações e expedientes necessários.
Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0710192-63.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - RÉU: BFB Leasin S/A Arrendamento Mercantil - 4. DISPOSITIVO Em face do exposto, conﬁrmando a Liminar de
ﬂs. 47/52, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato proposta por em face de
BFB Leasin S/A Arrendamento Mercantil, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para revisar o contrato indicado na inicial, no sentido de: a)
Manter os juros remuneratórios, a capitalização de juros, o IOF, tudo na forma como pactuada; b) Expurgar a cobrança da comissão de
permanência, incidindo no período de inadimplência juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%; c) Afastar a cobrança das seguintes
tarifas: c.1) Tarifa de abertura de crédito (TAC); c.2) Tarifa de emissão de carnês (TEC); c.3) Taxa de Retorno (Serviço de Terceiros); c.4)
Tarifa de Inserção do Gravame Eletrônico; c.5) Tarida de Custo de Registro; c.5) Tarifa de Avaliação De Bens; c.6) Taxa de Cadastro. d)
Autorizar a repetição do indébito na forma simples e a compensação de valores, apurados em liquidação, com o propósito de pagar o
contrato; Tendo em vista a sucumbência recíproca, deverão as partes ratear as custas processuais, bem como pagarem os honorários
sucumbenciais recíprocos, nos termos do artigo 85, §14º, do CPC. Todavia, deixo para arbitrar o percentual dos honorários advocatícios
quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §4º, II, do CPC. P.R.I.
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: ADILSON FALCÃO
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DE FARIAS (OAB 1445A/AL) - Processo 0713060-72.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato
- AUTORA: Djaci Alves do Bomﬁm - RÉU: Banco Safra S/A - III- Dispositivo: Em face do exposto, dou por encerrada essa etapa do
procedimento, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO procedência parcial do pedido inicial, para o ﬁm de: a) Reconheço a ilegalidade
e determino a redução do valor da taxa de juros remuneratórios para de 1,90% ao mês e 25,29% ao ano; b) Manter a capitalização de
juros nos moldes como contratada; c) Afastar a multa moratória cumulada de forma ilegal com a comissão de permanência, aplicando-se
tão somente esta no caso de inadimplência; d) Autorizar a repetição de indébito com compensação na forma simples, dos valores pagos
indevidamente, com o propósito de pagar o contrato, ﬁcando admitida a compensação de valores. Inclusive dos depósitos judiciais
constantes dos autos (de ﬂs. 94/99). e) Manter o IOF e a tarifa de cadastro/registro do contrato por não reputar qualquer abusividade; f)
ex ofﬁcio, tomando em conta o proveito econômico almejado pela parte autora (que buscou a aplicação, no cálculo da dívida assumida,
da taxa de juros mensal de 1%), retiﬁco o valor atribuído à causa, nos moldes do inc. II, do art. 292, do Código de Processo Civil.
Devendo ser procedida à competente correção nos autos; G) Deﬁro o pedido de desentranhamento de documento acostado de forma
equivocada (de ﬂs. 86/90). Outrossim, por se tratar de documento digital passível de impressão pela parte autora, deve a secretaria
torná-los tão somente sem efeito. Por ﬁm, diante da sucumbência recíproca, tendo em vista o maior decaimento da parte ré, arcará esta
com 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e a parte autora com 20% (vinte por cento). Arbitro os honorários advocatícios
de sucumbência em favor do patrono da autora em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e em favor da procuradora da parte ré em R$ 500,00
(quinhentos reais), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC do arbitramento até o trânsito em julgado, e a partir daí tão somente pela
taxa Selic, nos termos da jurisprudência o TJAL. P.R.I. autora, conforme o art. 85, § 2º do CPC. Eventuais planilhas ﬁcaram adstritas à
fase de liquidação.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957/AL), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE),
ADV: KÉSSIA LISS IMIDIO ALVES (OAB 14709/AL) - Processo 0713290-17.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 072163217.2017.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Richely Amorim Pereira - RÉU: Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A - I - Do dispositivo Diante do exposto, a ﬁm de que produza os devidos e legais efeitos
HOMOLOGO, por sentença, o acordo retro, celebrado entre às partes, conferindo-lhe eﬁcácia de título judicial e, em consequência,
amparado no art. 487, inciso III, do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com apreciação do mérito.
Custas pelas partes (Art. 90, §2º do NCPC), as quais ﬁcam dispensadas do recolhimento das custas processuais remanescentes, ex vi
do art. 90, §3º do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal e certiﬁcado o trânsito em julgado da sentença,
arquivem-se.
ADV: FÁBIO BARBOSA MACIEL (OAB 7147/AL), ADV: JOAO FRANCISCO DE ASSIS NETO (OAB 37674/BA), ADV: JULIANA
FERREIRA DE MELO (OAB 10330/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL) - Processo 071433850.2013.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo para Uso Próprio - AUTOR: LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE
HOSPITAL GERAL SEVERIANO DA FONSECA - SANATÓRIO - RÉ: Márcia Lúcia Bezerra dos Santos - Ante o exposto, conﬁrmo a
liminar de ﬂs.51/53 e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial da presente ação de despejo para: A) Declarar extinta
a relação ex locato e como consequência determinar o despejo do locatário na exata forma do requerimento. B) Para a implementação
do despejo, ﬁxo o prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art. 63, § 1º, item “b” da lei nº 8245/91. Diante da sucumbência da parte demandada,
condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ﬁxo em 10% (dez por cento) incidente sobre o
valor atribuído à causa e devidamente corrigido a partir do aforamento da ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por seus
advogados, via Dje.
ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0716933-12.2019.8.02.0001 - Retiﬁcação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Josinete Maria Crispim - Em assim sendo, tenho como relevante o pedido
de Suprimento Judicial de Registro de Óbito e, assim, passo a editar os seguintes comandos: I. Determino a anotação ao Cartório
de Registro Civil competente, no sentido de suprir o registro de óbito do falecido, Sr. Pedro Crispim, brasileiro, solteiro, falecido, RG
1.059.750 SSP/AL e CPF 019.881.244-25; II. Com esta ordem averbatória, determino a anexação dos seguintes elementos: (1) Inicial;
(2) Declaração de Óbito (ﬂ. 08); (3) Manifestação do Órgão Ministerial (ﬂs. 17/18); (4) Certidão de Trânsito em Julgado; III. Atribuo
força de mandado/ofício ao presente decisum, devendo a própria autora, munida dos documentos essenciais indicados no item “II”
acima, diligenciar junto ao cartório de Registro Civil Competente; IV. Sem custas, uma vez que a requerente se encontra ao abrigo da
Assistência Judiciária Gratuita, ﬁcando, também, isenta de pagamento de quaisquer emolumentos cartorários (art. 98, §1º, inc. IX do
CPC/15); V. Cumpridas as formalidades de estilo, arquivem-se os autos com as anotações de estilo; P.R.I. Maceió (AL), 09 de setembro
de 2019. Jerônimo Roberto F. dos Santos Juiz de Direito
ADV: FELIPE DE PADUA CUNHA DE CARVALHO (OAB 5206/AL) - Processo 0719218-80.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Perdas e Danos - AUTOR: Cristalvidro Ltda - Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil/2015, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para ﬁns de condenar o réu no pagamento do valor de R$ 24.476,57 (vinte e quatro
mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento
da ação, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais ﬁxo em 15% sobre o valor do proveito econômico, forte no que dispõe o art.90 do
CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por seus advogados, via Dje.
ADV: GABRIEL DE FRANÇA RIBEIRO (OAB 12660/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV:
ANDERSON GABRIEL PADILHA ALVES MEIRA (OAB 14208/AL) - Processo 0720698-93.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Juvenilia da Costa Silva - RÉU: Banco BMG S/A - III - Dispositivo: Ex positis, observada
a argumentação acima perﬁlhada e, no mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com
fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) declarar a inexistência de débito, devendo ser extinto os descontos indevidos na folha de
pagamento do demandante sob a rubrica “377 BANCO BMG S/A - CARTÃO”; b) condenar o réu a restituir na forma simples o valor
descontado indevidamente, que perfaz o montante de valor de R$ 7.100,99 (sete mil e cem reais e noventa e nove centavos), com
juros de 1% ao mês e correção monetária pela INPC, ambos a contar da data do fato danoso; devendo ser abatido de tal montante o
valor de R$ 2.236,20 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos), nos termos da fundamentação supra; c) condenar o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir do evento
danoso, e correção monetária desde a data de arbitramento, com base nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; Por ﬁm,
considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima dos pedidos, condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios, os
quais ﬁxo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC/2015, a ser atualizado até o efetivo
adimplemento. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: CIRO CORREIA DOS SANTOS (OAB 14773/AL), ADV: JERONIMO DA SILVA (OAB 13560/AL) - Processo 072213164.2018.8.02.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia Vazia - AUTOR: José Luiz
de Torres - RÉU: Antonio Paulo de Jesus - Ante o exposto, sendo e tudo bem visto e examinado JULGO PROCEDENTES os pedidos
contidos na peça inicial da presente ação de despejo c/c cobrança para: A) Declarar extinta a relação ex locato e como consequência
determinar o despejo do locatário na exata forma do requerimento. B) Considerando o demonstrativo de débito de ﬂ. 74/77, condeno
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o locatário e o ﬁador ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mais os aluguéis vencidos após julho de 2018,
devendo-se acrescentar a este montante, os valores correspondentes aos aluguéis e contas relativas ao consumo de água, vencidos
até o efetivo pagamento e atualizada esta quantia com base no IGP-M, conforme disposto na cláusula XI do contrato avençado pelas
partes. C) Para a implementação do despejo, ﬁxo o prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art. 63, § 1º, item “b” da lei nº 8245/91. D) Os
valores constantes do “item B” supra, após o devido acertamento, deverão incorporar, ex vi legis, a necessária correção monetária. E)
Na hipótese, a execução provisória do despejo dependerá da caução de que trata o art. 64 da Lei 8.245/1991. Diante da sucumbência
da parte demandada, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ﬁxo em 10% (dez por cento)
incidente sobre o valor atribuído à causa e devidamente corrigido a partir do aforamento da ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
as partes por seus advogados, via Dje.
ADV: ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 9755/SC), ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC), ADV: ROSÂNGELA
DA ROSA CORRÊA (OAB 11632A/AL), ADV: GUSTAVO RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 8783/AL) - Processo 0724260-18.2013.8.02.0001
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: ROSINEIDE OLIVEIRA DE MOURA LIMA - RÉU: Banco
Panamericano S/A - Homologo a desistência de ﬂs. 113/114, para os ﬁns do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do
mesmo diploma legal. Diante da conﬁssão de dívida de ﬂs. 115/117, determino que se expeça alvará em favor da Dra. Gabriela Andion
Melo, OAB/AL 5.240, para levantamento de R$ 1.107,12 (um mil, cento e sete reais e doze centavos), conforme petição de ﬂs. 144/145,
relativos aos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente processo. Caso ainda existam valores a serem levantados,
expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento. Por ﬁm, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. P.R.I.
ADV: ARMANDO JORGE LOPES FERREIRA (OAB 1374/AL), ADV: MARCELO SEVERO DE OLIVEIRA (OAB 4337/AL) - Processo
0726201-66.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: JULIEUZA GADELHA FRANÇA
- WESLEY CHAGAS FERNANDES FRANÇA - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Art. 152, VI do CPC, procedo a
expedição/desentranhamento de mandado em face da indicação de endereço por parte do autor através de requerimento de ﬂ. 88.
Maceió-AL, 10 de setembro de 2019. Rafaela Barros Maurício Jatubá Técnica Judiciária
ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL), ADV: THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (OAB 190008/RJ) Processo 0727618-54.2014.8.02.0001 (apensado ao processo 0730463-59.2014.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Interpretação /
Revisão de Contrato - REQUERENTE: ADRIANA CELI DE ALMEIDA CABRAL - REQUERIDO: Banco Volkswagen S/A - III- Dispositivo:
Em face do exposto, dou por encerrada essa etapa do procedimento, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO procedência parcial
do pedido inicial, para o ﬁm de: a) Reconheço a ilegalidade e determino a redução do valor da taxa de juros remuneratórios para de
1,22% ao mês e 15,62% ao ano; b) Manter a capitalização de juros nos moldes como contratada; c) Afastar a multa moratória cumulada
de forma ilegal com a comissão de permanência, aplicando-se tão somente esta no caso de inadimplência; d) Autorizar a repetição de
indébito com compensação na forma simples, dos valores pagos indevidamente, com o propósito de pagar o contrato, ﬁcando admitida
a compensação de valores. e) Manter o IOF e a tarifa de cadastro/registro do contrato por não reputar qualquer abusividade; f) ex ofﬁcio,
tomando em conta o proveito econômico almejado pela parte autora (que buscou a aplicação, no cálculo da dívida assumida, da taxa
de juros mensal de 1%), retiﬁco o valor atribuído à causa, nos moldes do inc. II, do art. 292, do Código de Processo Civil. Devendo ser
procedida à competente correção nos autos; Por ﬁm, diante da sucumbência recíproca, tendo em vista o maior decaimento da parte ré,
arcará esta com 80% (oitenta por cento) das despesas processuais e a parte autora com 20% (vinte por cento). Arbitro os honorários
advocatícios de sucumbência em favor do patrono da autora em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e em favor da procuradora da parte ré
em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC do arbitramento até o trânsito em julgado, e a partir daí tão
somente pela taxa Selic, nos termos da jurisprudência o TJAL. P.R.I. autora, conforme o art. 85, § 2º do CPC. Eventuais planilhas ﬁcaram
adstritas à fase de liquidação. Maceió,06 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito
‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Adilson Falcão de Farias (OAB 1445A/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Rosa de Lima Lopes Bernardes (OAB 9755/SC)
Anderson Gabriel Padilha Alves Meira (OAB 14208/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antonio Pimentel Cavalcante (OAB 8821/AL)
Aracheli de Oliveira Fonseca (OAB 7206/AL)
Armando Jorge Lopes Ferreira (OAB 1374/AL)
Carlos Alessandro Santos Silva (OAB 8773/ES)
Celso Marcon (OAB 8210A/AL)
Ciro Correia dos Santos (OAB 14773/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957/AL)
Fábio Barbosa Maciel (OAB 7147/AL)
FELIPE DE PADUA CUNHA DE CARVALHO (OAB 5206/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)
Fernando Antônio de Barros Lins (OAB 5407 - AL)
Gabriel de França Ribeiro (OAB 12660/AL)
Gustavo Ribeiro de Almeida (OAB 8783/AL)
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (OAB 355464/SP)
Igor Goes Lobato (OAB 307482/SP)
Jeronimo da Silva (OAB 13560/AL)
JOAO FRANCISCO DE ASSIS NETO (OAB 37674/BA)
Juliana Ferreira de Melo (OAB 10330/AL)
Késsia Liss Imidio Alves (OAB 14709/AL)
Livia Alves Luz Bolognesi (OAB 12797/BA)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Marcelo Severo de Oliveira (OAB 4337/AL)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura (OAB 7730/AL)
Paulo de Tarso da C. Silva (OAB 7983/AL)
Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB 3432/CE)
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Rômulo Fernandes Silva (OAB 5414/AL)
Rosângela da Rosa Corrêa (OAB 11632A/AL)
Sergio Schulze (OAB 7629/SC)
THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (OAB 190008/RJ)
12ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SOUZA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA TORRES DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0641/2019
ADV: EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO RÊGO (OAB 7576/AL) - Processo 0723103-39.2015.8.02.0001 - Monitória - Cheque
- AUTOR: Hibiscus Empreendimentos Turisticos Ltda - Autos n° 0723103-39.2015.8.02.0001 Ação: Monitória Autor: Hibiscus
Empreendimentos Turisticos Ltda Réu: F3S Restaurante Bar e Lanchonete Ltda. Me DESPACHO Compulsando-se os autos, veriﬁco a
ausência dos elementos necessários à conﬁguração doabandono,porém, valendo-se do decurso de tempo do último ato praticado pela
a parte interessada, considero a necessidade de prévia intimação da parte autora para se manifestar acerca de eventual interesse no
prosseguimento do feito, promovendo as medidas cabíveis para o andamento do feito, que entender necessário para a obtenção da
tutela jurisdicional especíﬁca prometida pelo sistema jurídico. Acaso não haja manifestação do advogado no prazo acima estabelecido,
intime-se a parte autora, pessoalmente, com a expedição do competente mandado ou precatória se necessário,no último endereço
informado nos autos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer do seu interesse no prosseguimento do feito, e, em caso aﬁrmativo,
requerer o que for de direito visando suplantar a ausência somente possível com sua manifestação. Não havendo manifestação da parte
autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso por ausência de interesse processual.
Intimações necessárias. Maceió(AL), 14 de agosto de 2019. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
Eduardo Henrique Monteiro Rêgo (OAB 7576/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SOUZA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA TORRES DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0642/2019
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL), ADV: CARMEM LÚCIA COSTA DOS SANTOS (OAB 10905/AL) Processo 0704867-10.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: LINARIO LUIZ
DA SILVA SANTOS - Em face do requerimento de ﬂs. 101/102, formulado pela parte autora, determino que seja juntado aos autos o
acordo estabelecido pelas partes extrajudicialmente, para que se proceda com a prolação da sentença com fundamento no art. 487, III,
do CPC, sob pena de julgamento sem resolução do mérito.
ADV: ANTÔNIO GONÇALVES DE MELO NETO (OAB 7532/AL) - Processo 0714220-64.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Niedja Bezerra da Silva - DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 99, §§ 2.º e 3.º, do
CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar, por meio de documentos e/ou outras provas em direito admitidas,
sua alegação de insuﬁciência de condições ﬁnanceiras para arcar com o pagamento das custas iniciais da demanda, sob pena de
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se.
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Antônio Gonçalves de Melo Neto (OAB 7532/AL)
Carmem Lúcia Costa dos Santos (OAB 10905/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SOUZA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA TORRES DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0643/2019
ADV: ANDREA LYRA MARANHÃO (OAB 5668/AL), ADV: CLENIO PACHECO FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL), ADV: PEDRO
HENRIQUE P. NOGUEIRA (OAB 6406/AL), ADV: FLÁVIA NOBRE DE MELO (OAB 7624/AL), ADV: BRUNO PAIVA DE SOUZA SILVA
(OAB 12037/AL) - Processo 0715667-29.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Material - AUTOR: Jonas Natanael dos Santos
Silva e outros - RÉU: Moinhos de Trigo Indígena S/A - Motrisa - DESPACHO Deﬁro o pedido de adiamento formulado na petição de ﬂs.
843-844, justiﬁcado pelo documento acostado, remarcando a audiência para o dia 14 de outubro do corrente ano, 15 horas, devendo
o cartório providenciar os atos de intimação das testemunhas determinados na audiência anterior, ressalvando-se somente quanto a
testemunha Karina Torres Alício por conta dos fatos relatados na petição supracitada. Publique-se.
Andrea Lyra Maranhão (OAB 5668/AL)
Bruno Paiva de Souza Silva (OAB 12037/AL)
Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB 4876/AL)
Flávia Nobre de Melo (OAB 7624/AL)
Pedro Henrique P. Nogueira (OAB 6406/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0644/2019
ADV: ROBERTO PIMENTEL DE BARROS (OAB 4874/AL), ADV: GUSTAVO JOSÉ PINTO DE MOURA SOUZA (OAB 7770/AL),
ADV: EDUARDO HENRIQUE MONTEIRO RÊGO (OAB 7376/AL) - Processo 0015481-23.2010.8.02.0001 (001.10.015481-7) - Exibição
- Liminar - AUTOR: Reni Therse de Souza Barros Marinho - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, V, do Provimento n.º 13/2009,
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora/requerente intimada, na pessoa do seu advogado, para,
no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas judiciais relativas ao cumprimento da carta precatória, cuja guia
poderá ser gerada no site do TJ/AL.
ADV: FRANCISCO TOMÁZ DE AQUINO (OAB 3837/AL) - Processo 0076173-90.2007.8.02.0001/01 (apensado ao processo
0076173-90.2007.8.02.0001) - Exceção de Incompetência - Nulidade - EXCEPTA: Sílvia Cabús - Em cumprimento ao disposto no artigo
2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca(m) a(s) parte(s) excepta intimada(s), na
pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$
33,73, sob pena de expedição de certidão ao FUNJURIS (Resolução TJ/AL nº 19/2007) para inscrição na divida ativa estadual, após o
que será arquivado o processo. Ocorrendo o pagamento, devidamente atualizado, após a emissão da supracitada certidão de débito,
deverá o interessado entregar a ﬁcha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida
baixa, além de oﬁciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 5850/AL), ADV: ANDERSON MARTINS RIBEIRO (OAB 1087A/PE) - Processo 009673319.2008.8.02.0001 (001.08.096733-8) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Entregar - DEMANDANTE: Banco
Bradesco S/A - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro
vista dos autos ao advogado da parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para indicar o ﬁel depositário.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 10456-AAL), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 5850/AL) - Processo
0702367-29.2017.8.02.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos
S/A - 5. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do procedimento, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE
AS PARTES, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo com a resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. 6. Honorários advocatícios nos termos do acordo. Sem condenação ao pagamento das custas
remanescentes, conforme disposto no artigo 90, § 3º, do CPC. 7. Como houve renúncia do prazo recursal, certiﬁcado o trânsito em
julgado, arquive-se o processo. Maceió, Data da Certiﬁcação. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE (OAB 8949/AL) - Processo 0706321-83.2017.8.02.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco GMAC S/A - Carta Precatória Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária
ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0710753-14.2018.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
- AUTORA: Maria do Carmo da Silva - Encaminho os autos ao Portal Eletrônico, no intuito de proceder a intimação do(a) ( ) Defensor(a)
Público(a); ( x ) Promotor(a) de Justiça; ( ) Procurador(a) do Município; ( ) Procurador(a) do Estado, a respeito do item 2, do despacho
de ﬂs. 26.
ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) - Processo
0711462-20.2016.8.02.0001 (apensado ao processo 0724266-54.2015.8.02.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 4. Diante das razões expostas, dando por
encerrada esta etapa do procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que
possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VIII, do CPC. 5. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certiﬁcado o trânsito em julgado, arquivese o processo. P.R.I. Maceió, Data da Certiﬁcação. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0712232-81.2014.8.02.0001 - Procedimento
Ordinário - Contratos Bancários - AUTOR: BANCO ITAÚ S/A - 4. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do
procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir todos os
seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 5. Sem
condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certiﬁcado o trânsito em julgado, arquive-se o processo. P.R.I.
Maceió, Data da Certiﬁcação. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: MARCOS ANTÔNIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0714725-55.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Dessa forma, constatada
a perda superveniente do objeto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Sem
condenação em custas. Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, dando baixa na distribuição. Maceió, Data da
Certiﬁcação. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: COSMÉLIA FÔLHA DO NASCIMENTO (OAB 8117/AL), ADV: JOÃO PAULO XIMENES MACHADO (OAB 13851/AL) Processo 0716908-67.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RÉU: Associação dos Moradores do
Loteamento Jardim da Serraria - Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação automática não direcionou a publicação ao(s) advogado(a)
(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho de ﬂs. 303, conforme segue: Digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias,
sobre o interesse em conciliar, bem como acerca das provas que desejam produzir em audiência de instrução, e, em caso aﬁrmativo,
especiﬁcando-as e indicando a ﬁnalidade das requeridas, precisando as alegações de fato que as mesmas visam comprovar, tudo sob
pena de preclusão. No caso de prova testemunhal, deve a parte que a requereu fazer a juntada do rol das testemunhas, sem prejuízo
da obrigação estipulada no artigo 455 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, faça-me conclusão para sentença.
Proceda-se com a intimação das partes e dos seus advogados/defensor. Publique-se.
ADV: FABIANA CHRISTINE ARAÚJO CARNEIRO (OAB 26526/PE), ADV: FERNANDO LEOCADIO TEIXEIRA NOGUEIRA (OAB
5547/AL) - Processo 0717725-97.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - AUTOR: Djacyr Soares Pereira Junior
- Fernando Azevedo da Aldeia - RÉU: Jeremias Apolinario Leite e outro - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, VI, do Provimento
n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte Ré Cláudia Varelia de Sá Pássaro intimada para
regularizar sua capacidade postulatória, providenciando a juntada nos autos da procuração/substabelecimento, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de incidir as conseqüências previstas na legislação processual; bem como que tome ciência e se manifeste com relação
ao despacho de ﬂs. 161.
ADV: MAXSUEL SILVA FERREIRA (OAB 12637/SE) - Processo 0719860-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Rosenilda Vital da Silva - 4. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do
procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir todos os
seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 5. Custas
ﬁnais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as custas ,
arquive-se o processo. P.R.I. Maceió, Data da Certiﬁcação. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0721912-17.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Adriana Maria da Silva Santos - Autos n° 0721912-17.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento
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Ordinário Autor: Adriana Maria da Silva Santos Réu: Banco BMG S/A SENTENÇA Ajuizada a demanda pela parte autora acima referida,
o procedimento seguiu seu curso natural, quando então foram realizados atos processuais visando impulsionar o feito à conclusão
com o julgamento do mérito. No entanto, antes da manifestação do Estado-juiz no sentido de acolher ou rejeitar à pretensão deduzida
na inicial, a parte autora peticionou formulando pedido de desistência da ação. Por força da desistência o(a) demandante postulou a
homologação judicial, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. No essencial, é o relatório. O pedido de desistência formulado pela
parte autora, manifestado de forma expressa, não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer se fazendo necessária a
ouvida da parte ré, uma vez que ainda não havia sido determinada sua citação. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta
etapa do procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir
todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.
Custas ﬁnais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as
custas, arquive-se o processo. P.R.I. Maceió,21 de agosto de 2019. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0722136-52.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Josineide Martins dos Santos - Autos n° 0722136-52.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento
Ordinário Autor: Josineide Martins dos Santos Réu: Banco BMG S/A SENTENÇA Ajuizada a demanda pela parte autora acima referida, o
procedimento seguiu seu curso natural, quando então foram realizados atos processuais visando impulsionar o feito à conclusão com o
julgamento do mérito. No entanto, antes da manifestação do Estado-juiz no sentido de acolher ou rejeitar à pretensão deduzida na inicial,
a parte autora peticionou formulando pedido de desistência da ação. Por força da desistência o(a) demandante postulou a homologação
judicial, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. No essencial, é o relatório. O pedido de desistência formulado pela parte autora,
manifestado de forma expressa, não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer se fazendo necessária a ouvida da
parte ré, uma vez que ainda não havia sido determinada sua citação. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do
procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir todos os
seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas
ﬁnais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as custas,
arquive-se o processo. P.R.I. Maceió,21 de agosto de 2019. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: PEDRO MARCELO FELIX GOMES (OAB 14270/AL) - Processo 0722554-24.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Substituição do Produto - AUTORA: Caroline Sany Lima Matos - RÉU: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
- Importadora Auto Peças Ltda. - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre
a contestação e/ou documentos de ﬂs.67/111, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modiﬁcativos,
acaso suscitados na defesa.
ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL) - Processo 0722815-52.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: Aline Soares da Silva - Autos n° 0722815-52.2019.8.02.0001 Ação: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária Autor: Aline Soares da Silva Réu: Breno Felipe dos Santos e outro SENTENÇA Ajuizada a demanda pela parte
autora acima referida, o procedimento seguiu seu curso natural,no entanto, antes da manifestação do Estado-juiz no sentido de acolher
ou rejeitar à pretensão deduzida na inicial, a parte autora peticionou formulando pedido de desistência da ação. Por força da desistência
o(a) demandante postulou a homologação judicial, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. No essencial, é o relatório. O pedido de
desistência formulado pela parte autora, manifestado de forma expressa, não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer
se fazendo necessária a ouvida da parte ré, uma vez que ainda não havia sido determinada sua citação. Diante das razões expostas,
dando por encerrada esta etapa do procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA,
para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VIII, do CPC. Deﬁro o pedido de justiça gratuita formulada pela autora. Sem Custas ﬁnais. Sem condenação em honorários
advocatícios. Como houve renúncia do prazo do recursal, certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas as custas, arquive-se o processo.
Publique-se. Maceió,26 de agosto de 2019. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: CRISTIANO MACHADO TAVARES MENDES (OAB 6461/AL) - Processo 0726347-10.2014.8.02.0001 - Cumprimento
de sentença - Pagamento - REQUERENTE: Fundação Educacional Jayme de Altavila - Autos n° 0726347-10.2014.8.02.0001 Ação:
Monitória Requerente: Fundação Educacional Jayme de Altavila Requerido: Alex Ferreira da Silva SENTENÇA Trata-se de ação
monitória ajuizada por Fundação Educacional Jayme de Altavila, em face de Alex Ferreira da Silva, qualiﬁcados. Alega o autor ser
credor do requerido, consubstanciado em prova escrita sem força de título executivo anexo aos autos. Juntou documentos às ﬂs. 08/52.
Devidamente citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do valor ou apresentar embargos monitórios
(ﬂ.70). Vieram-me conclusos. É, em síntese, o relatório. Passo a decidir. O requerido, devidamente citado, não efetuou o pagamento
do valor descrito na exordial, bem como não apresentou embargos, o que implica, de pleno direito, a constituição da prova escrita
apresentada em título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, §2º, do CPC) in verbis:
Art. 701, §2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o
pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece, tendo em vista a revelia da parte ré (CPC, art. 344), julgo procedente o
pedido do autor, reconhecendo o direito ao crédito especiﬁcado na inicial, razão pela qual determino a conversão do mandado inicial em
mandado executivo, com fundamento no artigo 701, parágrafo 2º, do CPC. Condeno o réu em multa de 10% (art. 495 e 523,§º, CPC),
nas custas processuais e honorários advocatícios, estes ﬁxados em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, uma vez
que a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, intime-se o credor para adotar as medidas pertinentes,
nos termos dos artigos 523 e seguintes do CPC, juntando memória discriminada e atualizada de cálculo. Publique-se e registre-se.
Maceió,20 de agosto de 2019. Gustavo Souza Lima Juiz de Direito
ADV: CARLOS ROBERTO RODRIGUES HERMENEGILDO DA SILVA (OAB 11484/AL) - Processo 0726906-64.2014.8.02.0001 Monitória - Contratos Bancários - RÉU: R2 DISTRIBUIDORA LTDA - Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação automática não direcionou
a publicação ao(s) advogado(a)(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de ﬂs.365, conforme segue:
Digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as provas que desejam produzir em audiência de instrução, e, em caso
aﬁrmativo, especiﬁcando-as e indicando a ﬁnalidade das requeridas, precisando as alegações de fato que as mesmas visam comprovar,
tudo sob pena de preclusão. No caso de prova testemunhal, deve a parte que a requereu fazer a juntada do rol das testemunhas, sem
prejuízo da obrigação estipulada no artigo 455 do CPC. Publique-se. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: NADJA ALVES WANDERLEY DE MELO (OAB 5624/AL) - Processo 0726980-79.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário
- Responsabilidade Civil - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação
automática não direcionou a publicação ao(s) advogado(a)(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho de ﬂs 79/80, conforme
segue: Haja vista a inércia do perito anteriormente nomeado, determino a substituição do mesmo pela pessoa de DJALMA OLÍMPIO
MAIA SANT’ANA, perito médico, regularmente inscrito no RG nº 2000001106486 SSP/AL , e no CPF 054.859.374-46, e no CRM/ AL
5125, com endereço pro?ssional a rua Dona Alzira Aguiar, nº 239, Pajuçara, Maceió - AL, CEP: 57.030-532. Para a entrega do laudo,
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assinalo o prazo razoável de 30 (trinta) dias a partir da disponibilização dos autos ao expert acima evidenciado. Desta feita, intime-se
o perito para, no prazo de 05 dias, apresentar proposta de honorários, ou se for caso, informar se aceita os honorários já deﬁnidos
nos próprios autos em razão da substituição. Assim, deve informar seu currículo, com comprovação de especialização; seus contatos
proﬁssionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º,do CPC). Por ﬁm, ﬁxo o
prazo de 20 dias para a entrega do laudo, contados da data da retirada dos autos (art. 465, caput, do CPC). Publique-se e cumpra-se.
ADV: VANINE DE MOURA CASTRO (OAB 9792/AL), ADV: FILIPE GOMES GALVÃO (OAB 8851/AL), ADV: TELMO BARROS
CALHEIROS JÚNIOR (OAB 5418/AL), ADV: SAMIR MADEIRO DE ARAÚJO (OAB 8307/AL), ADV: WILLIAN TEIXEIRA PAULINO (OAB
15586/AL) - Processo 0727083-57.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - AUTOR: Jacques Gilbert Jurquet - RÉU:
Iloa Residence Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. - Passo a publicar o despacho/decisão de ﬂs. 167, conforme segue: “Digam
as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre o interesse em conciliar, bem como acerca das provas que desejam produzir em
audiência de instrução, e, em caso aﬁrmativo, especiﬁcando-as e indicando a ﬁnalidade das requeridas, precisando as alegações de
fato que as mesmas visam comprovar, tudo sob pena de preclusão. No caso de prova testemunhal, deve a parte que a requereu fazer a
juntada do rol das testemunhas, sem prejuízo da obrigação estipulada no artigo 455 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação das
partes, faça-me conclusão para sentença. Proceda-se com a intimação das partes e dos seus advogados/defensor. Publique-se.”
ADV: AGENÁRIO VELAMES DE ALMEIDA (OAB 11715/AL) - Processo 0727349-73.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Indenização por Dano Moral - AUTORA: Lillian Monike da Costa Silva - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, IX, do Provimento n.º
13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, ﬁca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar,
no prazo de 15(quinze) dias, sobre a contestação e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos,
impeditivos ou modiﬁcativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0728617-41.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: GIVALDO CAMELO DE LIMA - 4. Diante das razões expostas, dando por encerrada esta etapa do
procedimento, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA, para que possa produzir todos os
seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 5.
Custas ﬁnais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certiﬁcado o trânsito em julgado e pagas
as custas, arquive-se o processo. 7. Autorizo a liberação de eventuais valores depositados, devidamente comprovado, por meio de
alvará(s), devendo o(s) alvará(s) ser expedido em favor do advogado: Dr. Allyson Sousa de Farias (OAB/AL 8.763) independente de
novo despacho, desde que tenha poderes expressos para receber e dar quitação. P.R.I. Maceió, Data da Certiﬁcação. Gustavo Souza
Lima Juiz de Direito
Agenário Velames de Almeida (OAB 11715/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB 10456-AAL)
Anderson Martins Ribeiro (OAB 1087A/PE)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Carlos Eduardo Mendes Albuquerque (OAB 8949/AL)
Carlos Roberto Rodrigues Hermenegildo da Silva (OAB 11484/AL)
Cosmélia Fôlha do Nascimento (OAB 8117/AL)
Cristiano Machado Tavares Mendes (OAB 6461/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Eduardo Henrique Monteiro Rêgo (OAB 7376/AL)
Fabiana Christine Araújo Carneiro (OAB 26526/PE)
FERNANDO LEOCADIO TEIXEIRA NOGUEIRA (OAB 5547/AL)
Filipe Gomes Galvão (OAB 8851/AL)
Francisco Tomáz de Aquino (OAB 3837/AL)
Gustavo José Pinto de Moura Souza (OAB 7770/AL)
Hudson Jose Ribeiro (OAB 150060/SP)
JOÃO PAULO XIMENES MACHADO (OAB 13851/AL)
Juarez Ferreira da Silva (OAB 2725/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Marcos Antônio Crespo Barbosa (OAB 115665/SP)
Maria Lucilia Gomes (OAB 5850/AL)
Maxsuel Silva Ferreira (OAB 12637/SE)
Nadja Alves Wanderley de Melo (OAB 5624/AL)
Pasquali Parisi e Gasparini Junior (OAB 4752/SP)
Pedro Marcelo Felix Gomes (OAB 14270/AL)
Roberto Pimentel de Barros (OAB 4874/AL)
Samir Madeiro de Araújo (OAB 8307/AL)
Telmo Barros Calheiros Júnior (OAB 5418/AL)
Vanine de Moura Castro (OAB 9792/AL)
Willian Teixeira Paulino (OAB 15586/AL)
13ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO JORGE MELRO CANSANÇÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL THAISE CARLA DE MELO FERREIRA BIONE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0458/2019
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736/AL), ADV: WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL) - Processo
0709740-19.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Capitalização / Anatocismo - AUTOR: Jairo Miranda dos Santos - RÉU: BANCO
ITAÚ S/A - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a parte sucumbente ao
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa. Aguarde-se a ﬂuência do prazo recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certiﬁquese a tempestividade e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo
irresignação recursal, certiﬁque-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.
ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP), ADV: ANDREIA DE LIMA BRANDAO (OAB 10677/AL) - Processo
0713520-59.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Capitalização / Anatocismo - AUTOR: Claudio André de Melo Rodrigues RÉU: Banco Honda S/A. - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a parte
sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais obrigações pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em
julgado da presente decisão, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, período após o qual serão extintas. Aguarde-se a ﬂuência do prazo
recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certiﬁque-se a tempestividade e remetam-se os autos
ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo irresignação recursal, certiﬁque-se o trânsito em
julgado e arquivem-se os autos com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: JORGE FERNANDES LIMA FILHO (OAB 9268/AL) - Processo 072313430.2013.8.02.0001 (apensado ao processo 0704145-39.2014.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Capitalização / Anatocismo - AUTOR:
LIVINO PAULO FILHO - RÉU: Banco Itaúcard S/A - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição
inicial. Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais obrigações pelo prazo de cinco anos a
contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, período após o qual serão extintas. Aguardese a ﬂuência do prazo recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certiﬁque-se a tempestividade
e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo irresignação recursal,
certiﬁque-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
andreia de lima brandao (OAB 10677/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Jorge Fernandes Lima Filho (OAB 9268/AL)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL)
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0459/2019
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736/AL) - Processo 0006495-80.2010.8.02.0001 (001.10.006495-8) - Procedimento Ordinário
- Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Banco Itaúcard S/A e outro - Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação automática
não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) ( ) autora (X) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de ﬂs. 142/148,
conforme segue: “(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré, MICHELE DE
CASTRO SILVA PROTASIO ao pagamento de pensão mensal, em favor de DAVID MARQUES DA SILVA e MARCOS ALVES DOS
SANTOS SILVA, equivalente a 2/3 (0,666667%) do salário mínimo federal, com início na data do evento danoso até a data em que cada
autor completar o 25º aniversário, incidindo, sobre as prestações vencidas, correção monetária, correção monetária pelo IPCA e juros
de mora simples, à base de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos, bem como ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), a título de danos morais, a cada autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362
do STJ, momento em que passa ser aplicada unicamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção, em atenção à regra do art. 406
do Código Civil, facultando-se a dedução da indenização ora ﬁxada, de valor eventualmente recebido pela autora por conta do seguro
obrigatório, nos termos da Súmula 246 do STJ. Nos termos acima fundamentados, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, em
relação ao BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do art. 485, VI do CPC. A requerida deverá constituir capital, cuja renda assegure o
cabal cumprimento das prestações de alimentos acima referidas, nos termos do artigo art. 533 do Código de Processo Civil. É vedada a
compensação de honorários no caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14º, CPC), razão pela qual condeno os autores no pagamento
de honorários em favor do advogado da requerida que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º em R$ 1.000,00 (mil reais), além de 25%
das custas e despesas processuais, ônus suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça. A ré arcará, em rateio, com o
pagamento de honorários em favor do procurador dos autores, que arbitro, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 9º, do CPC, em 10% do valor da
condenação, além de 75% das custas e despesas processuais, ônus suspenso em razão da gratuidade requerida que ora concedo, pois
atendidos os requisitos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Maceió,19 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais - Juiz de
Direito”
ADV: JOSÉ MARIA BISPO DA SILVA (OAB 2102/AL), ADV: JOSÉ JOEL MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 3052-AL), ADV: DIEGO
PAPINI TEIXEIRA LIMA (OAB 10712/AL), ADV: LEONARDO LINS MIRANDA (OAB 12453/AL) - Processo 0011835-78.2005.8.02.0001
(001.05.011835-9) - Monitória - Pagamento - AUTOR: Master Factoring Fomento Mercantil Ltda - RÉU: Kleber Malta Xavier - M M
Madeira Comércio e Representação Ltda - DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado
pela parte autora para CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 8.829,33 (oito mil oitocentos e vinte e nove
reais e trinta e três centavos), a ser devidamente atualizada na fase de liquidação. Condeno os réus ao pagamento das custas ﬁnais e
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Cumpra-se. Maceió,06 de setembro de 2019.
Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito
ADV: ESROM BATALHA SANTANA (OAB 8185/AL), ADV: ELIANE FERREIRA DE MORAES CARVALHO - Processo 002413210.2011.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco BMC S.A - RÉU: Éder Amaral
Rocha Maria - Expeça-se carta com Aviso de Recebimento para intimação pessoal do autor(a), a ﬁm de que manifeste seu interesse no
prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo constar na carta que, caso tenha interesse no prosseguimento do feito
deverá, quando de sua manifestação, trazer informações e requerimentos concernentes ao ágil e correto andamento do processo.
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0024932-38.2011.8.02.0001 (apensado ao processo 004095814.2011.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Verônica da Silva Santos - RÉ: BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação automática não direcionou a publicação
aos(s) advogado(a)(s) (X) autora ( ) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de ﬂs. 219/230, conforme segue: “(...)3.
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Dispositivo (art. 489, III do CPC/2015). Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com resolução
de mérito (art. 487, I do CPC/2015). Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o
valor da causa quando veriﬁcar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”), determino a correção do valor da causa a R$ 29.000,00
(vinte e novesete mil reais), que equivale ao valor líquido do crédito (item. 5.4, ﬂs. 108). Fica revogada a decisão liminar. Condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
dito acima, arbitrados no mínimo diante da pequena complexidade do processo (art. 85, § 2º, III do CPC/2015). Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Maceió,26 de agosto de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de
Direito “
ADV: ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL), ADV: GIOVANE NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 8581/AL) Processo 0027690-87.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RÉ: CASSI - Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil, Administradora do Plano de Saúde Família - Interposto recurso de apelação pela parte Ré, intimese a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1010,§ 1º do CPC. Se apresentada
Apelação Adesiva pela parte recorrida (art.997, §2º do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do Art. 1010, §2º do CPC. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no
art.1009, §1º do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15(quinze) dias, conforme o art. 1009, § 2º, do
CPC. Após as providências acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Tendo em vista que na publicação da sentença
de ﬂs. 217 a parte Autora não foi intimada, intime-se também do dispositivo da sentença que transcrevo: “3. Dispositivo (art. 489, II do
CPC/2015) Em face do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora SRA. MARIA NAZARÉ DE
ARAUJO GAIA, para conﬁrmar os efeitos da liminar proferida anteriormente em seu favor (ﬂs. 48/52), que determinou a autorização do
tratamento médico domiciliar (home care), bem como declaro nula toda e qualquer cláusula que exclua este procedimento da cobertura
do plano de saúde oferecido pela parte ré à autora, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a ré
CASSI CAIXA DE ASSISTÊNIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ao pagamento de danos materiais, a ser calculado em
sede de liquidação de sentença, danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); despesas processuais e honorários advocatícios,
estes ﬁxados em 10% sobre o valor da condenação, diante da pequena complexidade do processo. A condenação por dano material,
devem os juros e correção monetária incidir sobre o valor da data do vencimento/efetivo prejuízo; e, dano moral deverá ser acrescida de
juros de mora de 1% desde a citação até o efetivo arbitramento. A partir daí, deverá correr juros e correção monetária pela SELIC...”
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL), ADV: ADILSON FALCÃO DE FARIAS (OAB 1445/AL), ADV: ALLYSON
SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0039034-36.2009.8.02.0001 (001.09.039034-3) - Procedimento Ordinário - Interpretação
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Benedito Ferreira da Silva - RÉU: Banco do Brasil S.A. - Autos n° 0039034-36.2009.8.02.0001 Ação:
Procedimento Ordinário Autor: Benedito Ferreira da Silva Réu: Banco do Brasil S.A. SENTENÇA 1. Relatório (art. 489, I do CPC/2015).
Trata-se de ação revisional de contrato com pedido liminar movida por Benedito Ferreira da Silva em face de Banco do Brasil S. Alega a
parte autora que ﬁrmou contrato de ﬁnanciamento com o réu, tendo por objeto um veículo. Entretanto, alegou que sua situação econômica
foi reduzida e que está pagando valores abusivos. Requereu, liminarmente, a manutenção do bem em sua posse, a suspensão de
uma possível ação de busca e apreensão e de qualquer registro nos órgãos de proteção ao crédito e, que o réu apresente o contrato
ﬁrmado. No mérito requereu o julgamento procedente da ação, para que seja declarada a nulidade dos valores contratuais abusivos e,
após, que seja determinada a revisão dos valores, expurgando a correção dos juros abusivos, aplicando juros de 1% (um por cento).
Decisão indeferindo as pretensões liminares formuladas (ﬂs. 36/41). Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação de ﬂs.
45/78, contra argumentando todos os pontos iniciais e, arguindo inépcia da inicial e, requerendo, no mérito a improcedência da ação.
Juntou documentos (ﬂs. 79/145). Audiência de conciliação de ﬂs. 259/260 a qual não houve acordo, mas houve proposta de quitação
da dívida por parte do autor. Petição do autor de ﬂs. 263 aﬁrmando que o contrato já foi quitado, pugnou pela extinção do processo sem
resolução do mérito Petição do réu de ﬂs. 269/270 alegando que não se opõe à extinção do feito, desde que condicionado ao pagamento
de honorários advocatícios. É o relatório. 2. Fundamentação (art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489, II do CPC/2015). Inicialmente, deixo
de conhecer todos os pedidos e causa de pedir que tenham sido suscitados pela primeira vez em relação a ATIVOS S.A., que se
trata de parte estranha ao presente processo. Dispõe o art. 329, II do CPC/2015 que a alteração dos pedidos e causa de pedir após
a citação dependeria do consentimento do réu. No mesmo sentido o art. 264 do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento: “Feita
a citação, é defeso ao autor modiﬁcar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes,
salvo as substituições permitidas por lei.” Assim, considerando a ocorrência da estabilização objetiva da demanda, conhecer de tais
matérias signiﬁcaria agir de ofício, conhecendo de temas não expressamente postulados na inicial. Nesse sentido, o enunciado nº
381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”. Note-se que não há de se falar em violação ao acesso à justiça, pois, conforme se extrai dos autos, a possível cessão
de credito, não é objeto da lide. Ademais, seria perfeitamente possível demandar em desfavor da parte suscitada (ATIVOS S.A.). O
direito de ação de que dispõe as partes, conforme leciona a melhor doutrina, não se esgota com a propositura da exordial, persistindo
enquanto alguma delas detiver certa posição ativa na demanda. Entretanto, por força do princípio da disponibilidade, que informa o
Direito Processual Civil pátrio, é permitido à parte abdicar da posição processual ativa que lhe é conferida na lide, caso deixe de ter
interesse no desenvolvimento do processo já instaurado, sem qualquer reﬂexo em seu pretenso direito material, ao que o Código
de Processo Civil denominou “desistência da ação”. A faculdade de desistir do exercício do direito de ação constitui-se, pois, em ato
processual dispositivo, tendo em vista manifestar a abdicação pela parte da tutela jurisdicional, sem, contudo, produzir efeitos de forma
imediata, visto que, conforme dispõe o artigo 200, parágrafo único, do CPC, tal se daria, apenas com a homologação da desistência
por meio de sentença judicial. Compulsando o caso em tela, entendo ser plenamente possível a desistência da ação pela parte autora,
visto tratar-se a pretensão inicial de direito disponível e por ser ela plenamente capaz para tanto. Outrossim, há que se considerar que
a parte requerida foi devidamente intimada para apresentar manifestação, nada tendo a opor (ﬂs.269/270), motivo pelo qual não se
aﬁgura violado o artigo 485, § 4º, do CPC no presente caso. Assim, importante observar o descrito no art. 486 do Código de Processo
Civil: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”. 3. Dispositivo
(art. 489, III do CPC/2015). Por todo o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, VIII do CPC/2015. Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento,
o valor da causa quando veriﬁcar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido
pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”), determino a correção do valor da causa para o
valor equivalente ao valor total ﬁnanciado, conforme ﬂs.81. O art. 90 do CPC/2015 dispõe que “Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou reconheceu”. Assim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor dado à causa, arbitrados no mínimo diante da pequena complexidade do processo (art. 85, § 2º, III do
CPC/2015). A secretaria desta unidade deverá proceder, antes do arquivamento dos autos, a atualização do valor da causa no cadastro
do processo no SAJ. Quando do calculo das custas, deverá ser observado que parte autora, quando do ajuizamento da ação, pagou as
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custas iniciais em valor inferior ao novo valor atribuído. Não sendo pagas as custas no prazo legal, expeça-se certidão e encaminhe-se
ao FUNJURIS para ﬁns de cobrança, conforme regramento estabelecido pelo Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito
ADV: PEDRO LEÃO DE MENEZES F. NETO (OAB 6324/AL), ADV: PAULO HENRIQUE FALCÃO BREDA (OAB 4280/AL) - Processo
0050025-08.2008.8.02.0001 (001.08.050025-1) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - AUTOR: Gatto Falcão S/C - RÉ:
Maria Lucia Ferreira de Araújo - Rebeca Maria Ferreira de Araújo - Tendo em vista que o lapso temporal dos calculos de atualização de
débito realizados pela contadoria, ﬂs. 43/45, INTIME-SE o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL), ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 11043A/AL) - Processo
0066310-08.2010.8.02.0001 (001.10.066310-0) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: José
Talvan Gomes Teixeira - REQUERIDO: Banco Itaú S/A - Em cumprimento ao art. 2º, do Provimento nº 13/2009, da CorregedoriaGeral da
Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme
art. 1.010 § 1º do NCPC.
ADV: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA (OAB 6945/AL), ADV: JOAQUIM PONTES DE MIRANDA NETO (OAB 5683/AL) - Processo
0097314-34.2008.8.02.0001 (001.08.097314-1) - Procedimento Ordinário - Nulidade - REQUERIDO: Banco ABN AMRO Real S.A.
- Tendo em vista que o ﬂuxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) (X) autora ( ) ré, passo
a republicar o despacho/decisão/sentença de ﬂs. 171/175, conforme segue: “(...) Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, II,
do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, os pedidos contidos na Inicial, para: I DECLARAR a nulidade do contrato de
ﬁnanciamento realizado entre o autor e o ré; II - CONDENAR o réu ao pagamento à autora, no valor de R$ 10.000,00, com incidência
de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (10.03.2007 - inclusão do nome do autor no
cadastro de inadimplentes ﬂs. 20), e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula n.º 362 do STJ), momento em que
passa ser aplicada unicamente a taxa SELIC, em atenção à regra do art. 406, do CC.1 PREJUDICADO o pedido de extinção da ação de
busca e apreensão, uma vez que esta ação foi extinta sem resolução do mérito. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais,
iniciais e ﬁnais, cujo cálculo será procedido pelo setor de contas quando do trânsito em julgado da sentença, bem como ao pagamento
da importância correspondente ao percentual de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. P.R.I. Cumprase. Ceriﬁcado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Maceió,20 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais. Juiz de
Direito”
ADV: ADRIANA MÁCIA ARAÚJO DAMIÃO (OAB 8789/AL) - Processo 0700195-03.2019.8.02.0080 - Procedimento Ordinário Responsabilidade Civil - AUTOR: Carlos Henrique de França Ramos - Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar
que a parte ré cesse as cobranças administrativas nos seguintes telefones: +55 82 9661-9798, +55 82 8881-0572, + 55 82 99945
9898 e + 55 82 99811 1727, e nos e-mails: carlos.ramos@tudorsengenharia.com.br e administrativo@tudorsengenharia.com.br ,
ﬁnanceiro@tudorsengenharia.com.br e anae.ramos@hotmail.com, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada
ligação, e-mail ou mensagem, seja por telefone ou aplicativo. Determino a remessa dos autos ao CJUS para realização de audiência
de conciliação. Cite-se a parte ré para participar da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, caput, do CPC,
acompanhada por seu advogado ou defensor público (§ 9º), advertindo-a de que o não comparecimento injustiﬁcado é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa (§ 8º). Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 335 do CPC, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de
15(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando
qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houve composição. Deve constar no ato de comunicação processual, ainda, que
incumbe ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434), bem como a advertência de
que, se ele não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art.
344). Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito
ADV: TÁCIO LEITE CARÔZO BATISTA (OAB 13255/AL), ADV: LARISSA AGOSTINHO WANDERLEY (OAB 11799/AL) - Processo
0700306-74.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: José Almir Tributino Mota - LITSATIVO: Rosicleide Macena
da Silva - RÉU: Banco do Brasil S/A - Em razão da ausência de intimação do advogado da parte autora, conforme ﬂ. 63, procedo através
do presente a sua intimação para ciência do(a) sentença abaixo transcrito(a): IV. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NPC,
para CONDENAR a parte ré a pagar a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) correspondente a indenização por danos morais, valor
a incidir juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da negativação Súmula 54/STJ) até a data da presente sentença; a
partir da sentença, somente incidirá a taxa SELIC (que engloba juros e correção). Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes ﬁxados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Certiﬁque-se o trânsito em julgado e
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,21 de julho de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais Juiz de Direito
ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL) - Processo 0702093-65.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Aline Barbosa Menezes - SENTENÇA 1. Relatório (art. 489, I do CPC/2015). Trata-se de
ação de revisão, retiﬁcação e anulação de cláusulas contratuais ilegais e abusivas, com pedido de realinhamento de juros ao previsto em
lei. “com pedido de tutela provisória de urgência” movida por Aline Barbosa Menezes em face de Banco Itaúcard S/A. Alega o autor que
ﬁrmou junto à requerida contrato de ﬁnanciamento, do qual não recebera cópia, na modalidade alienação ﬁduciária que tem como objeto
um veículo. Entretanto os juros aplicados excedem os juros legais. Requereu, liminarmente, o recebimento e subsequente depósito do
autor correspondente incontroverso e, alternativamente, a consignação do valor integral pactuado, a determinação da exclusão do nome
do demandante dos órgãos de restrição, a manutenção do veículo em sua posse e a determinação ao Cartório Cível desta Comarca
para que seja comunicada a este Juízo qualquer demanda ajuizada pela ré contra a requerente. Por ﬁm, requereu o julgamento
procedente da ação para que haja a revisão judicial do contrato para revisar todas as cláusulas do contrato, de forma a corrigir as taxas
e cobranças ilegais, bem como taxa de avaliação do bem taxa de cadastro, I.O.F e outras, afastar a capitalização de juros, o afastamento
da constituição em mora, a declaração de cobrança indevida, a repetição do indébito e a inversão do ônus da prova. Foi proferida
decisão (ﬂs. 53) atribuindo o valor da causa (de ofício) para o valor do ﬁnanciamento. Juntada de guia (ﬂs. 54). Pedido de juntada de
documentos (ﬂs. 60). Em decisão de ﬂs. 62/64 foi autorizado que o demandante efetuasse o depósito das prestações vencidas e
vincendas, condicionando a manutenção ou reintegração do autor na posse do veículo e a retirada do nome dos cadastros de restrição
de crédito ao pagamento dos valores incontroversos, bem como foi deferido o pedido de justiça gratuita. Manifestação do autor de ﬂs.
80/81. Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação de ﬂs. 99/110, contra argumentando todos os pontos iniciais e,
preliminarmente, requereu a suspensão do feito até julgamento do recurso repetitivo e a revogação da tutela antecipada. Já no mérito,
requereu ainda que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Juntou documentos (ﬂs. 111/127). Pedido de
reconsideração de decisão (ﬂs. 128/130) apresentado pelo réu. Decisão monocrática acerca do agravo de instrumento (ﬂs. 157/163).
Tentativa de conciliação frustrada, conforme termo de audiência de ﬂs. 167/168. Acórdão acerca do agravo de instrumento juntado (ﬂs.
171/178). Despacho de ﬂs. 197 determinando a intimação da parte autora para informar se tem interesse ou não em conciliar. É o
relatório. 2. Fundamentação (art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489, II do CPC/2015). Passo a fundamentar e decidir. O processo está apto a
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ser julgado no estado em que se encontra, uma vez que as questões controvertidas são unicamente de direito, prescindindo de dilação
probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo a enfrentar as questões prévias (preliminares e prejudiciais).
Veriﬁca-se que o RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6) fora julgado, não existindo necessidade de manter o
processo suspenso. Não há outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a enfrentar. Presentes pressupostos de existência
válida do processo (“pressupostos processuais”) e condições para o exercício regular do direito de ação (“condições da ação”). Passo ao
exame do mérito. Reconheço a relação jurídica de consumo, sendo a parte autora destinatária de serviços prestados pela parte ré (art.
2º e art. 3º, § 2º do CDC e enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). A parte autora pretende a aplicação da limitação
constitucional dos juros estabelecida em 12% (doze por cento) ao ano. Entretanto essa limitação já há muito tempo não vem sendo
aplicada, tanto que a Emenda Constitucional nº 40 excluiu do Texto Maior o §3º do artigo 192, dispositivo que fundamentou o pedido da
autora. Tanto era assim que o próprio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 7 para aﬁrmar a inaplicabilidade desse
dispositivo, mesmo antes de sua revogação. Portanto, não há que se falar, em incidência dessa norma aos contratos ﬁrmados mesmo
antes de sua revogação. O Supremo Tribunal Federal já paciﬁcou, por meio do enunciado nº 563 de sua Súmula, que “As disposições do
Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” No mesmo sentido, o enunciado nº 382 da Súmula da Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Também não faria qualquer sentido a alegação de que a taxa de juros deve, obrigatoriamente, seguir uma “taxa média de mercado”. A
taxa média de mercado constitui tão somente parâmetro para constatar abusividade. O próprio conceito de “taxa média de mercado” só
faz sentido por existirem valores mais baixos e mais altos no mercado. Se todos os contratos obrigatoriamente adotarem a “taxa média”,
a consequência óbvia é de que não existirá uma taxa média, mas uma taxa única. Conﬁra-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/
STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição ﬁnanceira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida
taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições ﬁnanceiras. 2.
Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3.
Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) A taxa média constitui somente um parâmetro capaz de permitir a análise casuística
de valores manifestamente discrepantes da taxa média, ou valor capaz de ser utilizado de forma mais favorável ao consumidor na
hipótese de dúvida. Deste modo, diante do acima exposto, ainda que autorizada a intervenção e revisão contratual, devem ser mantidos
os juros remuneratórios contratados. Os índices utilizados pelo réu estão em perfeita consonância com os praticados no mercado
ﬁnanceiro, em operações similares. Além disso, estes foram livremente pactuados pelas partes. Quanto à capitalização mensal dos
juros, prevalece o entendimento de que esta é permitida desde que com periodicidade inferior a um ano e que o pacto tenha se formado
após a vigência da MP 2.170-36, que data de 31/03/2000. O contrato em questão foi ﬁrmado em 28 de março de 2016, o que afasta a
tese da inaplicabilidade da capitalização mensal dos juros. Considero-os válidos conforme o pactuado. Além disso, analisando o contrato,
veriﬁca-se que há taxa de juros anual superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal, o que é suﬁciente para presumir a capitalização
expressa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já paciﬁcou o seguinte entendimento no enunciado nº 541 de sua Súmula: “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”. Quanto à alegação de que o autor teria pago indevidamente taxa de abertura de crédito, percebe-se que em
verdade foi cobrada a tarifa de cadastro, que pode ser cobrada legalmente, ao contrário daquela que é considerada ilegal. No que se
refere a comissão de permanência, percebe-se que esta não foi prevista contratualmente e nem cobrada pela parte ré, não havendo o
que se falar em abusividade. O Poder Judiciário não pode se intrometer impondo a utilização de determinado índice a não ser que seja
ele inexistente ou de aplicação distorcida, apto a gerar o desequilíbrio contratual. Portanto, considero válidas as taxas, tarifas, encargos
e I.O.F. previstos contratualmente. Assim, entendo que não deve haver nulidade em nenhuma cláusula do contrato em questão. O art. 46
do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “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”. Se a parte assinou o contrato e suas cláusulas são claras (como é o caso do
contrato de adesão juntado aos autos), teve oportunidade de tomar ciência prévia do seu conteúdo. O autor não demonstra nos autos
que pagou qualquer valor de forma equivocada, pelo contrário, realizou os pagamentos após ﬁrmado o contrato com a demandada de
forma livre e voluntária. Não havendo, no caso em concreto, indícios de cobrança indevida ou pagamento de valor a maior. Todas as
teses invocadas pela parte autora se encontram paciﬁcadas por recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em
verdade, diante da impugnação genérica (“revisar todas as cláusulas inerentes ao contrato sob júdice, de forma a corrigir as taxas e
cobranças ilegais que foram realizadas pela ré”, ﬂs. 5), muitas das alegações não deveriam ser sequer conhecidas. Conﬁra-se: CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS
REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ
(TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. “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” (2ª Seção, REsp 973.827/RS,
julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da
Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições ﬁnanceiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições ﬁnanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma deﬁnia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente,
assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.” 4. Com
o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ﬁcou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança
de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando
a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa
de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
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cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio ﬁnanciamento acessório ao mútuo
principal, sujeitandoo aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (ﬁm da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ﬁcou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipiﬁcada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição ﬁnanceira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de ﬁnanciamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013) CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática ﬁnanceira, de “taxa de juros simples” e
“taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” - “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suﬁciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo
o entendimento paciﬁcado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Salienta-se que o contrato em ﬂs. 111/112 está em conformidade com sua
natureza e de forma clara demonstra o valor contratado, os valores das parcelas e demais encargos. 3. Dispositivo (art. 489, III do
CPC/2015). Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do
CPC/2015). Expeça-se em favor da parte ré alvará para levantamento dos valores depositados e confessados como incontroversos pela
parte autora. Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando
veriﬁcar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se
procederá ao recolhimento das custas correspondentes”), determino a correção do valor da causa a R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos
reais), que equivale ao valor líquido do ﬁnanciamento (ﬂs.112). Fica revogada a decisão liminar. Determino a expedição de alvará judicial
em favor da parte autora. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa dito acima, arbitrados no mínimo diante da pequena complexidade do processo (art. 85, § 2º, III
do CPC/2015). Tendo em vista que foi concedida à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, aplico os efeitos do art. 98, § 3º do
Código de Processo Civil. Sendo assim, suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência, pelo período de 5 (cinco) anos, a partir
do trânsito em julgado da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e providências acerca
das custas, dê-se baixa e arquive-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) - Processo 0704285-68.2017.8.02.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - EXEQUENTE: Banco do Brasil S A - Aguarde-se o decurso do prazo para apelação.
ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL), ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP) Processo 0704778-50.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: CLAUDIO
LOPES DA SILVA - REQUERIDO: Banco Honda S/A. - Autos n° 0704778-50.2014.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Requerente:
CLAUDIO LOPES DA SILVA Requerido: Banco Honda S/A. SENTENÇA 1. Relatório (art. 489, I do CPC/2015). Trata-se de ação de
revisão de contrato com indenização de danos materiais com repetição do indébito movida por Claudio Lopes da Silva em face de Banco
Honda S/A. Alega o autor que ﬁrmou junto à requerida contrato de ﬁnanci ﬁnanciamento do qual não recebera cópia por parte da
ﬁnanceira ré, na modalidade alienação ﬁduciária que tem como objeto um veículo. Entretanto os juros aplicados excedem os juros
legais. Requereu, liminarmente, o recebimento e subsequente depósito do autor correspondente ao valor de cada parcela vencida e
vincenda, a determinação ao Cartório Cível desta Comarca para que seja comunicada a este Juízo qualquer demanda ajuizada pela ré
contra a autor, a sua nomeação como depositário do veículo, a abstenção dos cartórios de protestarem títulos derivados deste do
contrato em questão e que os órgãos de proteção ao crédito se abstenham de inscrever ou registrar o demandante. Por ﬁm, requereu o
julgamento procedente da ação para que haja a revisão judicial do contrato, a aplicação dos devidos encargos legais, a vedação da
capitalização de juros, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a declaração de cobrança indevida sobre determinados valores,
a repetição de indébito e a inversão do ônus da prova. Foi proferida decisão (ﬂs. 30/33) oportunizando à parte a consignação dos valores
incontroversos e Fosse feito o depósito, a posse do bem seria mantida, afastando-se a inscrição em órgão restritivo de crédito.
Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação de ﬂs. 37/64, contra argumentando todos os pontos iniciais e, preliminarmente,
requereu que os pedidos relativos à taxa de avaliação do bem sejam extintos sem o julgamento do mérito. Requereu ainda que sejam
julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Juntou documentos (ﬂs. 65/68). Impugnação à contestação de ﬂs. 72/75. Foram
juntados novos documentos pelo autor (ﬂs. 89/103). Decisão de ﬂs. 128 deferindo a inversão do ônus da prova. Petição do réu (ﬂs.
132/133). Decisão acerca do agravo de instrumento (ﬂs. 145/149). Petição do réu oferecendo proposta de acordo (ﬂs. 165). É o relatório.
2. Fundamentação (art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489, II do CPC/2015). Passo a fundamentar e decidir. O processo está apto a ser
julgado no estado em que se encontra, uma vez que as questões controvertidas são unicamente de direito, prescindindo de dilação
probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo a enfrentar as questões prévias (preliminares e prejudiciais).
Veriﬁca-se a existência de interesse de agir, a partir do juízo hipotético de veracidade que caracteriza a técnica da asserção. Não há
outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a enfrentar. Presentes pressupostos de existência válida do processo (“pressupostos
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processuais”) e condições para o exercício regular do direito de ação (“condições da ação”). Passo ao exame do mérito. Reconheço a
relação jurídica de consumo, sendo a parte autora destinatária de serviços prestados pela parte ré (art. 2º e art. 3º, § 2º do CDC e
enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). A parte autora pretende a aplicação da limitação constitucional dos juros
estabelecida em 12% (doze por cento) ao ano. Entretanto essa limitação já há muito tempo não vem sendo aplicada, tanto que a
Emenda Constitucional nº 40 excluiu do Texto Maior o §3º do artigo 192, dispositivo que fundamentou o pedido da autora. Tanto era
assim que o próprio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 7 para aﬁrmar a inaplicabilidade desse dispositivo, mesmo
antes de sua revogação. Portanto, não há que se falar, em incidência dessa norma aos contratos ﬁrmados mesmo antes de sua
revogação. O Supremo Tribunal Federal já paciﬁcou, por meio do enunciado nº 563 de sua Súmula, que “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” No mesmo sentido, o enunciado nº 382 da Súmula da Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Também não
faria qualquer sentido a alegação de que a taxa de juros deve, obrigatoriamente, seguir uma “taxa média de mercado”. A taxa média de
mercado constitui tão somente parâmetro para constatar abusividade. O próprio conceito de “taxa média de mercado” só faz sentido por
existirem valores mais baixos e mais altos no mercado. Se todos os contratos obrigatoriamente adotarem a “taxa média”, a consequência
óbvia é de que não existirá uma taxa média, mas uma taxa única. Conﬁra-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
ﬁnanceira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições ﬁnanceiras. 2. Na hipótese,
ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo
interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) A taxa média constitui somente um parâmetro capaz de permitir a análise casuística de valores
manifestamente discrepantes da taxa média, ou valor capaz de ser utilizado de forma mais favorável ao consumidor na hipótese de
dúvida. Deste modo, diante do acima exposto, ainda que autorizada a intervenção e revisão contratual, devem ser mantidos os juros
remuneratórios contratados. Os índices utilizados pelo réu estão em perfeita consonância com os praticados no mercado ﬁnanceiro, em
operações similares. Além disso, estes foram livremente pactuados pelas partes. Quanto à capitalização mensal dos juros, prevalece o
entendimento de que esta é permitida desde que com periodicidade inferior a um ano e que o pacto tenha se formado após a vigência da
MP 2.170-36, que data de 31/03/2000. O contrato em questão foi ﬁrmado em 11 de abril de 2013, o que afasta a tese da inaplicabilidade
da capitalização mensal dos juros. Considero-os válidos conforme o pactuado. Além disso, analisando o contrato, veriﬁca-se que há taxa
de juros anual superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal, o que é suﬁciente para presumir a capitalização expressa. Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça já paciﬁcou o seguinte entendimento no enunciado nº 541 de sua Súmula: “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”.
Quanto à alegação de que o autor teria pago indevidamente taxa de abertura de crédito, percebe-se que em verdade foi cobrada a tarifa
de cadastro, que pode ser cobrada legalmente, ao contrário daquela que é considerada ilegal. No que se refere a comissão de
permanência, percebe-se que esta não foi prevista contratualmente e nem cobrada pela parte ré, não havendo o que se falar em
abusividade. O Poder Judiciário não pode se intrometer impondo a utilização de determinado índice a não ser que seja ele inexistente ou
de aplicação distorcida, apto a gerar o desequilíbrio contratual. Portanto, considero válidas as taxas, tarifas, encargos e I.O.F. previstos
contratualmente. Assim, entendo que não deve haver nulidade em nenhuma cláusula do contrato em questão. O art. 46 do Código de
Defesa do Consumidor dispõe que “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”. Se a parte assinou o contrato e suas cláusulas são claras (como é o caso do contrato
de adesão juntado aos autos), teve oportunidade de tomar ciência prévia do seu conteúdo. O autor não demonstra nos autos que pagou
qualquer valor de forma equivocada, pelo contrário, realizou os pagamentos após ﬁrmado o contrato com a demandada de forma livre e
voluntária. Não havendo, no caso em concreto, indícios de cobrança indevida ou pagamento de valor a maior. Todas as teses invocadas
pela parte autora se encontram paciﬁcadas por recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em verdade, diante da
impugnação genérica (“revisar todas as cláusulas inerentes ao contrato sob júdice, de forma a corrigir as taxas e cobranças ilegais que
foram realizadas pela ré”, ﬂs. 3), muitas das alegações não deveriam ser sequer conhecidas. Conﬁra-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART.
543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. “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” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do
CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como
lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários,
e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições ﬁnanceiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação
facultava às instituições ﬁnanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
deﬁnia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos
voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.” 4. Com o início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ﬁcou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que
não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto,
se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio ﬁnanciamento acessório ao mútuo principal, sujeitandoo aos mesmos encargos
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contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (ﬁm da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ﬁcou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipiﬁcada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição ﬁnanceira. - 3ª Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de ﬁnanciamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática ﬁnanceira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suﬁciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento paciﬁcado na 2ª Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Salientase que o contrato em ﬂs. 54/58 está em conformidade com sua natureza e de forma clara demonstra o valor contratado, os valores das
parcelas e demais encargos. 3. Dispositivo (art. 489, III do CPC/2015). Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e
extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC/2015). Expeça-se em favor da parte ré alvará para levantamento dos
valores depositados e confessados como incontroversos pela parte autora. Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O juiz
corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando veriﬁcar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou
ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”), determino a
correção do valor da causa a R$ 7.897,05 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinco centavos), que equivale ao valor do
ﬁnanciamento (ﬂs.54). Fica revogada a decisão liminar. Determino a expedição de alvará judicial em favor da parte autora. Condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
dito acima, arbitrados no mínimo diante da pequena complexidade do processo (art. 85, § 2º, III do CPC/2015). Tendo em vista que foi
concedida à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, aplico os efeitos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Sendo
assim, suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência, pelo período de 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado da presente
sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e providências acerca das custas, dê-se baixa e arquive-se.
Maceió, 09 de agosto de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) Processo 0708103-57.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard S/A
- DISPOSITIVO Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, e tendo o requerido purgado a mora, deﬁro o levantamento do valor
de R$ 13.807,95 depositados judicialmente, em favor da parte autora ou de seu advogado com poderes para receber e dar quitação.
Condiciono o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da presente decisão. Deﬁro o pedido de ﬂs. 96, para a expedição de
alvará em favor da parte ré referente à diferença pecuniária do valor pago a mais. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor depositado
a título de purgação da mora, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entretanto, por se tratar de beneﬁciário
da assistência judiciária gratuita, deve ser observado o § 3º do artigo 98 do CPC. Oportunamente, em nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. P.R.I e Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito
ADV: HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE (OAB 23798/PE), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE)
- Processo 0710354-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - RÉU: Banco Bradesco S/a(brasil) - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao autor, para se
manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo(a) demandado(a), no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro
de 2019 Thaise Carla de Melo Ferreira Bione Chefe de Secretaria
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE (OAB 23798/PE)
- Processo 0710354-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Bancários - RÉU: Banco Bradesco S/a(brasil) - ATO ORDINATÓRIO
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao autor, para se
manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo(a) demandado(a), no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro
de 2019 Thaise Carla de Melo Ferreira Bione Chefe de Secretaria
ADV: MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ANDRADE FILHO (OAB 16060/AL), ADV: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES
(OAB 15710A/AL) - Processo 0710777-08.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTOR: Adeildo Pereira da Silva RÉU: Uber do Brasil Tecnologia Ltda - Autos nº: 0710777-08.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Adeildo Pereira da
Silva Réu: Uber do Brasil Tecnologia Ltda DECISÃO Veriﬁca-se que, apesar de os autos terem sido conclusos para sentença, há vício
procedimental grave, que impede a prolação do referido ato jurisdicional. A decisão interlocutória de ﬂs. 84/87 determinou que os autos a
inclusão em pauta para a audiência de conciliação e que, a partir da sua realização, ﬂuiria o prazo para contestar. Assim, considerando
que a peça de ﬂs. 95/107 constituiu mero pedido de reconsideração, que, em hipótese alguma, pode ser considerado como preclusão
consumativa, já que não se pode presumir ter sido a intenção do réu apresentar todas as suas teses defensivas. Assim, cumpra-se
integralmente a decisão que determinou a inclusão em pauta para audiência de conciliação e mediação, ressalvando-se aquilo que
eventualmente conﬂitar com decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento interposto. Maceió , 09 de setembro de
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