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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, fi ca 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 
modifi cativos, 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 fl s. 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 - Auxílio-
Doença Acidentário - AUTOR: Gilberto Nunes da Silva - 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, especifi quem 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 Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de fl s. 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, fi ca 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 modifi cativos, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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, 

(a)
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da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca 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 
modifi cativos, 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 Infi nity 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, fi ca 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 modifi cativos, 
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) Ofi cial(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 0732618-
93.2018.8.02.0001 - 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 
especifi quem as provas que pretendem produzir em eventual instrução processual, bem como a fi nalidade 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 Chalfi n (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 qualifi cadas 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 (fl s. 614), conforme documentação acostada às fl s. 618/1031. Destarte, defi ro 
o pedido da parte autora, na forma requestada no expediente de fl s. 1042/1043, determinando a intimação do Expert, Sr. Francisco 
Antônio Gaia dos Santos, para fi ns de realização da perícia já determinada nos autos (fl s. 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 0004571-
97.2011.8.02.0001 - 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 ínfi mo 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° 0045808-
14.2011.8.02.0001 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, verifi co que foram acostados documentos novos, às fl s. 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 justifi car a sua fi xação (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 0074690-
25.2007.8.02.0001 (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 fl s. 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 fi nais, 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 fl s. 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 fl s. 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 fl s.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 fl s. 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, fi cará 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 fi m 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 especifi quem as provas que pretendem 
produzir em eventual instrução processual, bem como a fi nalidade 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 qualifi cados nos autos às fl s. 
01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação fi duciária (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. Afi rmou, 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 fi nanciado, 
acrescido de taxa de juros admitida não refl ete 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 verifi cado independentemente da produção de provas. Necessária também 
a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, 
conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar sufi cientemente 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, verifi co ser pacífi co 
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 fi liar 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 fi nal, quando da prolatação da sentença. Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co na presente lide, já que a ausência 
de juntada do contrato fi rmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média 
de mercado, porém esse fato não signifi ca 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 signifi ca 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). 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, verifi ca-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 defi nitiva e permanente da posse do fi nanciado 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. Verifi co que o valor da causa foi fi xado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), porém, é 
necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a 
diferença entre o valor originalmente fi xado 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, intime-
se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a fi m 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, fi cando, 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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 fl s. 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 0705176-
26.2016.8.02.0001 - 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 fl uem 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 fi xados 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 fl s.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 qualifi cados nos autos às fl s. 01. Alegou na exordial que fi rmou com o 
banco réu Contrato de Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às fl s. 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 fi nanciado 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 fi m 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 verifi cado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade 
jurídica, que é a verifi cação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos 
jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar sufi cientemente 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, verifi cando o contrato acostado aos autos (fl s. 31/35), é possível verifi car 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, verifi co ser pacífi co 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 
fi liar 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 fi nal, quando da prolatação da sentença. 
Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co 
na presente lide, já que, como observado no contrato de fi nanciamento em questão, se pode verifi car 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 fi nanciamentos, praticado por 
instituições fi nanceiras, 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, verifi ca-se a inexistência da Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este. 
Por fi m, 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 defi nitiva e permanente da posse do fi nanciado 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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossufi ciência 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, fi cando 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. Entretanto, verifi co 
que o valor da causa foi fi xado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 
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 defi nição do valor do contrato, a fi m de 
obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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 qualifi cado às fl s. 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 qualifi cado nos autos às fl s. 01. Alegou na exordial que fi rmou com o banco réu Contrato de 
Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às fl s. 01 dos autos, cujo valor fi nanciado 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 fi m 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 verifi cado independentemente da 
produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação de que é provável a subsunção dos 
fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar sufi cientemente 
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 fi rmado, 
no qual se pode verifi car 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 fi nanciamentos, praticado por instituições fi nanceiras, 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, verifi co 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, verifi cou-se que os juros praticados estão de acordo com a média de juros aplicados aos fi nanciamentos para instituições 
fi nanceiras 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 verifi co 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 defi nitiva e permanente 
da posse do fi nanciado 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. Verifi co que o valor da 
causa foi fi xado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de 
obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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. Indefi ro 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, verifi co 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. Verifi co que, diante da 
petição de fl s. 44/45, a parte ré compareceu aos autos, seu prazo para contestar, de acordo com o artigo 239, §1º do NCPC começou a 
fl uir 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, fl uindo 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 especifi quem as provas que pretendem produzir em eventual instrução processual, bem como a fi nalidade 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 GERAIS- 
COPACAFE - 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 difi culdades 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 fi cam 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 qualifi cados às fl s. 01/17 dos autos. A autora sustenta que, no ano de 2012, contratou empréstimo com a 
instituição fi nanceira 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 fl s. 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 (fl s. 56/60). Na Contestação apresentada às 
fl s. 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 (fl s. 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 (fl s. 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 sufi cientemente 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 fi nanceiras”. 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 fl s. 204/211 o 
contrato fi rmado entre as partes e a comprovação às fl s. 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 fi xos. 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 verifi ca, a instituição fi nanceira 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 fi nanceira. 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 hipossufi ciência - Inovação recursal - Questão não analisada - Cartão de crédito com reserva de 
margem consignável - Instituição fi nanceira 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, sufi cientes 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 infi rmarem a conclusão adotada na presente sentença, cumprindo-
se 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 infi rmar 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 fl s. 56/60. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios 
que fi xo em 10% sobre o valor atribuído à causa, fi cando 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, 
certifi que-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 Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de fl s. 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 qualifi cados nos autos às fl s. 01. Alegou na exordial que fi rmou com o banco réu 
Contrato de Financiamento, em 15/10/2018, para aquisição de veículo descrito às fl s. 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 fi nanciado 
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 fi m 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, 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 13

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 verifi cado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação 
de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, 
o juiz estar sufi cientemente 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, verifi cando o contrato acostado 
aos autos (fl s. 31/35), é possível verifi car 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, verifi co ser pacífi co 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 fi liar 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 fi nal, quando da prolatação da sentença. Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co na presente lide, já que, como 
observado no contrato de fi nanciamento em questão, se pode verifi car 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 fi nanciamentos, praticado por instituições fi nanceiras, 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, verifi ca-se a 
inexistência da Ação de Busca, devendo a questão ser analisada em momento e ação oportunos que não este. Por fi m, 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 defi nitiva e permanente da posse do fi nanciado 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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de 
inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossufi ciência 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, fi cando 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, 
verifi co que não foram acostadas provas sufi cientes para corroborar com a alegação da hipossufi ciência econômica da parte autora, haja 
vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Verifi co, 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 
fi m 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 
difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 
necessidades do confl ito, 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 (fl s. 127/148). Assim, considerando-se que, nos termos do art. 321 do CPC, verifi cada 
que a petição inicial/reconvenção não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 
de difi cultar 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 qualifi cados nos autos às fl s. 01. Alegou na exordial 
que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação fi duciária (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 verifi cado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade 
jurídica, que é a verifi cação de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos 
jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar sufi cientemente 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, verifi co ser pacífi co 
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 fi liar 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 fi nal, quando da prolatação da sentença. Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co na presente lide, já que a ausência 
de juntada do contrato fi rmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média 
de mercado, porém esse fato não signifi ca 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 signifi ca 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). 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, verifi ca-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 defi nitiva e permanente da posse do fi nanciado 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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de inversão do 
ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossufi ciência do consumidor, quando da fase de saneamento do 
processo. Por fi m, indefi ro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas 
dainsufi ciência de recursos do autor para pagar as custas e as despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de 
seu advogado, a fi m de emendar a petição no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, 
verifi co que o valor da causa foi fi xado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja 
fi xado 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 defi nição do valor do contrato, 
a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente 
fi xado 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 fi m 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, fi cando, 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 qualifi cados nos autos às 
fl s. 01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação fi duciária, 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 verifi cado independentemente da produção de 
provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação de que é provável a subsunção dos fatos narrados 
à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz estar sufi cientemente 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, verifi co ser pacífi co 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 
fi liar 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 fi nal, quando da prolatação da sentença. 
Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co 
na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato fi rmado impede o conhecimento da taxa de juros cobrada, bem como sua 
comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signifi ca 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 signifi ca 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 defi nitiva e permanente da posse do fi nanciado 
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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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a 
hipossufi ciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por fi m, indefi ro o pedido de gratuidade da justiça, haja 
vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insufi ciência de recursos do autor para pagar as custas e as 
despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a fi m de emendar a petição no prazo de 15 
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, verifi co que o valor da causa foi fi xado em R$ 998,00 (novecentos 
e noventa e oito reais), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio 
jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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, fi cando, 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o 
rito processual às necessidades do confl ito, 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, especifi quem 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 fi nanceira 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 fi nanceira, o valor correspondente ao plano de pagamento. Afi rma 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 fl s. 45/98. 
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Citado, o demandado apresentou contestação às fl s. 112/169, suscitando, preliminarmente, a prescrição de todo e qualquer direito 
relativo a contatos de participação fi nanceira, 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 fi nanceira 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. Afi rma 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 fl s. 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 (fl s. 391 e 392/395). É o que importa relatar. Decido. Trata-se de ação ordinária por meio da qual a parte autora afi rma 
que, na década de 1990, celebrou contrato de participação fi nanceira, 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 defi nido 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 verifi ca 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 fi rmado 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, 
pacifi cou 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 fi nanceira fi rmado 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 fi nanceira, 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 afi rmar 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 fi xado 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, fi xados em 15% (quinze por 
cento) do valor atualizado da causa. Todavia, suspensa a execução, face a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. Publique-
se. 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 0714227-
27.2017.8.02.0001 - 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, especifi cando-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 qualifi cados nos autos às fl s. 01. Alegou na 
exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação fi duciária, 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 fi caria 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 fi nanciamento. Afi rmou, 
ainda, que exigiu a apresentação da sua via de contrato de fi nanciamento, com o fi m 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 verifi cado independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação 
de que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, 
o juiz estar sufi cientemente 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, verifi co ser pacífi co 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 fi liar 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 
fi nal, quando da prolatação da sentença. Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato fi rmado impede o conhecimento da taxa de juros 
cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signifi ca 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 signifi ca 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, verifi ca-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 defi nitiva e permanente da posse do 
fi nanciado 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 hipossufi ciência 
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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a 
hipossufi ciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por fi m, indefi ro o pedido de gratuidade da justiça, haja 
vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insufi ciência de recursos do autor para pagar as custas e as 
despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a fi m de emendar a petição no prazo de 15 
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, verifi co que o valor da causa foi fi xado em R$ 1.085,15 (um mil 
e oitenta e cinco reais e quinze centavos), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro 
do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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, fi cando, 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de 
modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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 qualifi cados nos autos às 
fl s. 01. Alegou na exordial que realizou com a parte ré contrato de adesão de alienação fi duciária, 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 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 22

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 verifi cado 
independentemente da produção de provas. Necessária também a presença da plausibilidade jurídica, que é a verifi cação de que é 
provável a subsunção dos fatos narrados à norma jurídica invocada, conduzindo aos efeitos jurídicos pretendidos. Deve, pois, o juiz 
estar sufi cientemente 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, verifi co ser pacífi co 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 fi liar 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 
fi nal, quando da prolatação da sentença. Assim, verifi co 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 afi rmado 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 verifi co na presente lide, já que a ausência de juntada do contrato fi rmado impede o conhecimento da taxa de juros 
cobrada, bem como sua comparação com a taxa de juros média de mercado, porém esse fato não signifi ca 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 signifi ca 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 defi nitiva e 
permanente da posse do fi nanciado 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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se 
demonstrada a hipossufi ciência do consumidor, quando da fase de saneamento do processo. Por fi m, indefi ro o pedido de gratuidade da 
justiça, haja vista que, à luz do artigo 98 do CPC, não consta nos autos provas da insufi ciência de recursos do autor para pagar as custas 
e as despesas processuais. Destarte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, a fi m de emendar a petição no prazo de 15 
(quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais. Ademais, verifi co que o valor da causa foi fi xado em R$ 1.000,00 (um mil 
reais), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro do negócio jurídico, o 
valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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, fi cando, 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual 
às necessidades do confl ito, 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 0716673-
32.2019.8.02.0001 - 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, verifi co que não foram acostadas provas sufi cientes para corroborar com a alegação da hipossufi ciência 
econômica da parte autora, haja vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Verifi co, 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 fi m 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 qualifi cados às fl s. 01 dos autos. As partes acostaram aos presentes autos requerimento (fl s. 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 fi cam 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 fi nais 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 fl s. 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, verifi co que não foram acostadas provas sufi cientes para corroborar com a alegação da hipossufi ciência econômica 
da parte autora, haja vista que a mera declaração não constitui prova robusta; Verifi co, também, que a parte autora não acostou aos 
autos a folha com o cálculo das custas iniciais, calculadas pela Contadoria Judicial; Ademais, verifi co que o valor da causa foi fi xado em 
R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), porém, é necessário que o valor da causa seja fi xado 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 defi nição do valor do contrato, a fi m de obter o reequilíbrio econômico-fi nanceiro 
do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fi xado 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 fi m 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, especifi quem 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 fl s. 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 fl s. 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 fl s. 171 -179, 
fi ca 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 fl s. 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, verifi ca-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 pacifi cado a Jurisprudência Pátria: Art. 76. Verifi cada 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 fi m 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 ratifi cação, 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 fl s. 149/161, concedo os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 e ss. do CPC/15; Diante das difi culdades 
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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades 
do confl ito, 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 fi ca 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 hipossufi ciência 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 infl ui 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 indefi ro, 
por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, deixando para reapreciá-lo, se demonstrada a hipossufi ciência do consumidor, quando 
da fase de saneamento do processo. Diante das difi culdades 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 especifi cidades da 
causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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 fi ca 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), 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: 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 fi nanceira a alcançar os expurgos infl acionários 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, fi rmou a tese de que o benefi ciário 
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 infl acionários 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 efi cácia 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 fi rmada 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 fi ns 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 
infl acionários 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 benefi ciário 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 efi cácia 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 fi nanceiras possuem legitimidade ativa para a 
liquidação e a execução (art.97, CDC). Além do mais, o CDC não vincula a efi cácia 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. 0805988-
11.2018.8.02.0000. 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 infl acionários 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 - 
fl s. 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 fl uir 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 específi co, 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 verifi ca-se que, no caso concreto, o título judicial coletivo fi xou 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 infl acionário, 
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 infl acionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de 
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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 (fl s. 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 fl s. 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 fi m, verifi ca-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 - Retifi cação ou Suprimento ou 
Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Valdomiro Herminio Torres - Autos nº: 0724445-
46.2019.8.02.0001 Ação: Retifi cação 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 Defi ro a exordial; Defi ro 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 fi m 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 fi nanciamento nos termos supra; Condeno o réuao pagamento das custas processuais, caso 
devidas, bem como da verba honorária, que fi xo 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 
difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 
necessidades do confl ito, 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 fi ca 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 difi culdades 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 especifi cidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do confl ito, 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 fi ca 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 qualifi cados 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, fi rmado 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 fi rmada 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 notifi cou 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 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 28

inadimplemento do devedor, dispondo desta forma o artigo 3º: Art. 3o O proprietário fi duciário 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 fi duciariamente, 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 fi duciariamente. A mora, que decorre do simples vencimento, comprova-se por 
simples notifi cação 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, verifi ca-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 fi el 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. Ofi cial 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 fi nais, diante do sucinto curso da ação, 
tendo em vista que não houve pagamento das custas iniciais; Por fi m, 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 fi m 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 especifi quem as provas que pretendem produzir em eventual instrução 
processual, bem como a fi nalidade 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 0728363-
34.2014.8.02.0001 - 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 fi m 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 fi nanciamento 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 fl s. 67/72. Tendo em vista, por fi m, a sucumbência recíproca, considerando-
se 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 fl s. 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 fl s. 64 (10/10/2014). Custas 
processuais e honorários advocatícios, estes fi xados 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, fi cará 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, fi ca 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 
modifi cativos, 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, especifi cando-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 
verifi car 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 fl s. 18/128. Embora devidamente citados (fl s. 
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 (fl s. 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 fl s. 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 modifi cativos, 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 fl s. 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 fi m 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, fi xados 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 0736006-
72.2016.8.02.0001 (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, defi ro 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 Bomfi m 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 Khafi f 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 - Defi ro o pedido de fl s. 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 
fi nais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certifi cado 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 certifi cação 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 Teófi lo - Ednaldo Gomes Teófi lo - Cite-se a ré Kelly Karine Gomes Teófi lo 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 Teófi lo, 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 0037762-
36.2011.8.02.0001 - 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, fi ca 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 fi xados 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
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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 fl s. 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, fl s. 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 fi rmada 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 sufi cientemente claros e dispostos no documento, de fl s. 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 fl s. 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, 
fl s. 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 fi rmada 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 
sufi cientemente claros e dispostos no documento, de fl s. 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 Verifi co através da petição de fl s. 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 fl s. 
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 (fl s. 260/262). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, declinarem se ainda há provas que pretendem produzir, especifi cando-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 fl s. 165/177, fi ca 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 fi nanceiros. 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 Profi ssionais 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, especifi cando-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, fi ca 
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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: LAIS ALBUQUERQUE BARROS (OAB 11900/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL) - Processo 0706316-
61.2017.8.02.0001 - 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 especifi cação 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 fl s. 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, fi ncado 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 certifi cado 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 fi xados em 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), fi cando 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 defi nitiva.

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 - Defi ro 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 fi ns 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 0712701-
30.2014.8.02.0001 - 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, justifi cando 
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 fl s. 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 Certifi cado 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, defi ro 
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 fl s. 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 fi nanceiros 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, fi ncado no art. 487, inc. I, do código 
de processo civil. Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fi xados 
em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC/15. Todavia, fi ca a exigibilidade em condição suspensiva por 05 (cinco) 
anos face ao deferimento da gratuidade da justiça na presente fase. Com o trânsito em julgado certifi cado 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 fi m 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, fi cando a exigibilidade 
desta obrigação sob condição suspensiva, por ser o Autor benefi ciário 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 fl s. 167/172, fi ca 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 defl agrado após a sua realização. 3. Por fi m, 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 fl s. 591 a 649, requrendo o que 
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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 fl s. 192/195, fi ca 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), especifi cando-a(s), inclusive, a(s) respectiva(s) fi nalidade(s), ou seja, com 
a indicação de qual(ais) afi rmação(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 fl s. 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 certifi cado pelo Ofi cial de Justiça que lhe foi informada hospitalização da autora há mais de 1 (um) mês, 
sem previsão de alta. 3. Por fi m, às fl s. 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 especifi cando 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 fl s. 104/105 , fi ca 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 fl s. 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 fi el nos autos, no prazo de 15 (quinze), a fi m 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 fl s. 196/200 , fi ca 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, 
certifi cado 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 - Retifi cação 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. Defi ro o 
pedido de fl s.301. 2. Determino que cartório inclua o presente feito em pauta de audiência de tentativa de conciliação. Considerando a 
petição de fl s. 287/289, intime-se a interveniente, a fi m 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 fi nanceira 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, codifi cados 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 defl agrado após a realização da referida audiência (art. 335, I, do CPC). Por 
fi m, 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, defi ro 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 fi m, 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 fi nanceira 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, codifi cados 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). Ofi cie-se o Governo do Estado de Alagoas, através da 
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão de Patrimônio, órgão pagador da autora, a fi m 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 defl agrado após a realização da referida audiência (art. 
335, I, do CPC). Por fi m, 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, defi ro 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 fi m de: - Manter a parte Autora 
na posse do veículo; - Determinar que a instituição fi nanceira 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 fi nanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação 
deste juízo. Ressalte-se que, conforme explanado acima, a tutela de urgência fi ca 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 defl agrado após a sua realização. Ademais, por se tratar 
de documento comum às partes, deverá a instituição fi nanceira 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 fi nanceira 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, codifi cados 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). Ofi cie-se o Governo do Estado de Alagoas, atráves 
da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão de Patrimônio, órgão pagador da autora, a fi m 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 defl agrado após a realização da referida audiência (art. 
335, I, do CPC). Por fi m, 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, defi ro 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 fi m de: - Manter a parte Autora na posse do veículo; - Determinar que a instituição fi nanceira 
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 fi nanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação deste juízo. Ressalte-se que, conforme explanado acima, 
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a tutela de urgência fi ca 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 defl agrado após a sua realização. Ademais, por se tratar de documento comum às partes, deverá a instituição 
fi nanceira 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 fi m de: - Manter a parte Autora na posse do veículo; - Determinar que a 
instituição fi nanceira 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 fi nanceira visando a retomada do veículo, até ulterior deliberação deste juízo. Ressalte-se que, conforme 
explanado acima, a tutela de urgência fi ca 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 defl agrado após a sua realização. Ademais, por se tratar de documento comum às partes, deverá 
a instituição fi nanceira 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 fi nanceira 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 , codifi cados 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 defl agrado 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 fi m, defi ro à parte autora as benesses da gratuidade de 
justiça, com fi ncas 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 - 
Ofi cie-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 fl s. 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 fl s. 197/204, fi ca 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 fl s. 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 fl s. 111/119, fi ca 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 
fl s. (215/216), a fi m 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 fi m 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 fl s. 
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 fl s. (48-49), a fi m 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 fi m 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 fl s. 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 fl s.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 fl s.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, fi ca 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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela 
devida baixa, além de ofi ciar 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 fi rmado. 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 confi dencialidade imbuída pelas partes. Ao vir nos autos, a Whirpool apenas prestou as informações relacionadas ao comando 
jurisdicional, a fi m 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 fi nalidades 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, tendo-
se 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 fi ns de autorização pertinente à liberação do montante a que faz jus o reclamante, juntando-se em tal oportunidade cópia do aludido 
ofício (fl s. 2037) ao expediente. Por fi m, 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 fi m 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.Defi ro o requerido às fl s. 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 fl s. 
(148/149), a fi m 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 0716032-
20.2014.8.02.0001/01 (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 fl s. (148/149), a fi m 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 fl s. 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 fi xo 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 especifi cados, sob pena de sofrer as constrições legais. Outrossim, proceda-se com o cumprimento do item 1 da decisão de fl s. 
68/69. Publique-se.

ADV: DANIELA REIS RODRIGUES (OAB 28224/PE) - Processo 0723833-84.2014.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0723833-
84.2014.8.02.0001) - 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 fi xo 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 especifi cados, 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° 0720583-
38.2017.8.02.0001/01 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 fl s. 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 fi m 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°: 0012485-
91.2006.8.02.0001 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 Profi ssionais 
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 Profi ssionais 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
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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 0706088-

18.2019.8.02.0001 - 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 qualifi cado 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 (fl s.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 fi rmada 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, fi rmo convencimento pela improcedência dos presentes Embargos, pois não restaram 
confi guradas 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 pacífi ca no sentido de 
que, se os fundamentos adotados bastam para justifi car 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 infi rmar 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 sufi ciente 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, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador” 
veio confi rmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infi rmar 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 afi rmado 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 fl s.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 fi rmados entres as partes, 
determino a expedição de alvará a fi m 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 fl s.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, fi ca(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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 
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 0037203-
79.2011.8.02.0001 - 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, fi cam as partes intimadas, 
nas pessoas dos advogados, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial apresentado às fl s. 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, fi cam 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 fl s.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, fi ca a parte autora intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para se manifestar, no prazo de 5 
(cinco) dias, sobre a certidão do ofi cial dejustiça de fl s. 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 0705480-
54.2018.8.02.0001 - 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, fi cam 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 fl s.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, fi ca 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, fi cam 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 fl s. 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 0713309-
52.2019.8.02.0001 - 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, fi ca 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 fl s. 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, fi ca 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 fl s. 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, fi ca 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 fl s. 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, fi cam 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 fl s. 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 (fl s. 704), abro vista à parte autora para, no prazo de 15 (quinze), manifestar-se acerca do pedido de extinção do feito de fl s. 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, fi cam 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 fl s. 
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 Infl acionários / 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 fi ns, que a guia 
de recolhimento judicial das custa fi nais se encontra às fl s. 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 Infl acionários / 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, fi ca 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 fl s. 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 Confi ança 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 0005235-
65.2010.8.02.0001/01 - 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 fl s. 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 fi nais, 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 qualifi cada nos autos, propôs 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em face de EDILEUZA DE LIMA SILVA, igualmente qualifi cada, 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 fi nanciamento fi rmado 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 fi nanciamento fi rmado 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 
fi rmado 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 fi duciante. Utilizo para fundamentar esta afi rmação 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 fi duciariamente, 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 fi duciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certifi cado de registro de 
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fi duciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor 
fi duciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fi duciário 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 0036020-
73.2011.8.02.0001, 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 verifi car 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 notifi cação 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 Específi ca - 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 fi nais, 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 ofi cial 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 - Retifi cação 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 qualifi cada 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 retifi cação 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 retifi cação 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 confi rmação dos efeitos da liminar requestada. Carreou aos autos os documentos de fl s.14/56. O pedido liminar fora 
deferido através da decisão de fl s.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 retifi cação 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 retifi cação será feita pelo Ofi cial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio 
do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retifi cação 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 sufi ciente 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 confi rmação dos efeitos 
da liminar proferida às fl s.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 confi rmar os efeitos da liminar proferida às fl s.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 fl s. 166/167, verifi ca-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 fi m, considerando que conforme restou consignado na decisão de fl s. 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 fi zerem necessários à elaboração de novo processo de desmembramento do imóvel objeto do negócio fi rmado entre as partes, na 
forma como exigido pela SMCCU. Ainda, determino aos Réus que, após a fi nalização do novo processo de desmembramento do imóvel, 
perante a SMCCU, compareçam ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Capital para fi ns de assinatura dos documentos faltantes e 
necessários ao registro defi nitivo 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 fi nais, 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 0705592-
96.2013.8.02.0001/01 - 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fi nais, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fi nais, 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 
fi nais, 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 verifi car 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, defi ro 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. Certifi que-
se 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 fi nais, 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 0723867-
25.2015.8.02.0001 (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 fl s. 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 fi m, 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 (fl s. 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 0715116-
78.2017.8.02.0001) - 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 fi nais, 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 0727621-
04.2017.8.02.0001 - 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, verifi co 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 Ofi ciais de 
Justiça às fl s. 47 e 48, acerca das quais deve ser aberto vista ao autor, para querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Por fi m, 
considerando a impugnação à denunciação da lide protocolada pelo denunciado às fl s. 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 qualifi cado nos autos, propôs AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de BANCO VOLKSWAGEM S/A, igualmente qualifi cado, 
aduzindo, em síntese: As partes fi rmaram contrato de fi nanciamento 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 especifi cação, com a condenação da Ré à devolução, 
em dobro, dos valores pagos indevidamente pelo Autor. Com a exordial vieram os documentos de fl s.11/16. O pedido liminar fora 
deferido em parte através da decisão de fl s.25/35. Devidamente citado, o Réu apresentou Contestação às fl s.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 fi rmado 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 fi xados 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, fi xados dentro dos limites 
legais, IOF e demais tarifas bancárias. Juntou documentos de fl s.65/88, com vistas a comprovar o alegado. Houve Réplica por parte do 
Autor às fl s.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 fl s.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 fi nanciamento fi rmado 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 fi nanciamento, 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 modifi cação, 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 fi nanciamento descrito na exordial. Considerando os valores constantes na planilha de fl .16, 
verifi co que o contrato fi rmado 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 pacífi co 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 fi ns de fi xação 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 fi guras de consumidor e fornecedor do 
Autor e do Réu, respectivamente, na presente ação, pois a relação de consumo é fl agrante, vez que as relações que têm por escopo a 
colocação de bens e serviços em circulação para fi ns 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 pacifi cado do STJ, expresso através da Súmula nº 297, ao estabelecer que 
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras”. 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 verifi cada entre o consumidor e os conglomerados fi nanceiros 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 fi nanceiras. 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 fi xada 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 
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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 sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Portanto, considerando que a taxa mensal 
de juros fora fi xada 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 verifi ca no presente caso, haja vista que há a sua previsão nos 
contratos fi rmados 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 sufi ciente 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 fi nanciamento 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 fi nanciamento 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 fi nanceira. 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, prefi xando o cálculo do 
prejuízo em decorrência da mora. Entretanto, para não confi gurar cláusula potestativa, deve ter como limite a taxa pactuada no contrato 
celebrado, de acordo com o entendimento pacifi cado 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 
verifi cada 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 fi rmou 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 fi rmado entra 
as partes, estes deverão ser excluídos, permanecendo tão somente a comissão de permanência, na hipótese de ser mais vantajosa. 
Desta feita, sendo verifi cada ilegalidade no contrato fi rmado 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 fi cou 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 fi nanceira. 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 fi nanceiras, 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 fi m, quanto ao valor dos 
honorários advocatícios de sucumbência, fi xo-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 fi xados 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 fi xará 
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 
fl uirão 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 (fl s. 236/271). Alega em síntese que o processo em tela fi cou 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 difi culdade 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, verifi ca-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 fl s. 263/271, a parte autora, por conduto do seu advogado, apresentou embargos de 
declaração questionando, em resumo, que o provimento jurisdicional fi nal padecia do vício de omissão. Compulsando os autos, verifi co 
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 modifi cação 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 Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, manifeste-se a parte autora sobre a certidão do Ofi cial 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° 0057509-
11.2007.8.02.0001 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 modifi cado 
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 Certifi que-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 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 56

fl s. 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, fi ca o advogado da parte Autora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
dar ciência à mesma da sua renúncia a fi m 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 qualifi cado nos autos, propôs AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDOS LIMINARES em face de 
BANCO HONDA S.A., igualmente qualifi cado, aduzindo, em síntese: 1. Que as partes fi rmaram contrato de fi nanciamento, 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 fl s. 15/45, com vistar a provar o 
alegado. Proferida decisão liminar às fl s.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 fi nal 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 
fl s.65/107, sob os seguintes argumentos: 1. Preliminar de inépcia da exordial. 2. O contrato fora fi rmado 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 fi xados 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, fi xados dentro dos limites legais, IOF e 
demais tarifas bancárias. Carreou aos autos os documentos de fl s.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 fi nanciamento fi rmado 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 fi guras de consumidor e fornecedor do Autor e do Réu, respectivamente, na presente ação, pois a 
relação de consumo é fl agrante, vez que as relações que têm por escopo a colocação de bens e serviços em circulação para fi ns 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 pacifi cado do STJ, expresso através da Súmula nº 297, ao estabelecer que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável 
às instituições fi nanceiras”. Em que pese ter havido determinação por meio de decisão liminar, às fl s. 47/54, que deferiu o pedido de 
inversão do ônus da prova em favor do Autor, não há nos autos, o contrato fi rmado 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 verifi cada entre o consumidor e os conglomerados fi nanceiros 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 fi nanceiras. 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 sufi ciente 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, prefi xando o cálculo do prejuízo em decorrência da mora. Entretanto, 
para não confi gurar cláusula potestativa, deve ter como limite a taxa pactuada no contrato celebrado, de acordo com o entendimento 
pacifi cado 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 fi rmou 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 verifi cada 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 fi rmado 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 verifi ca no 
presente caso, haja vista que há a sua previsão no contrato fi rmado 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 fi nanciamento 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 fi nanciamento 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 fi m, quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, fi xo-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 fi xados 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 fi xará 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 fi rmado 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 fl uirão a partir desta sentença. Condeno, por fi m, 
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 confi rmar 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 
Ofi cial 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, defi ro 
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 hipossufi ciente, segundo as regras ordinárias de experiências. Assim, ante a 
hipossufi ciência 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 especifi camente 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, verifi ca-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 fi m, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 Frigorifi c 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 qualifi cado nos autos, propôs AÇÃO DE DESPEJO COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em face de RAYSSA RODRIGUES SILVA, igualmente qualifi cada, 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 fi rmado um contrato de cessão e transferência de locação, em que passaria a fi gurar como a locatária a 
parte Ré, tendo como objeto o imóvel. No referido contrato, as partes fi rmaram 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 fi xando, 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 fi xados em 20% (vinte por 
cento) sob o valor da causa. Carreou aos autos os documentos de fl s.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 fl s. 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 fl s. 42/52, aduzindo em síntese: 1. O contrato fi rmado 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 modifi cação unilateral na planta física do, para dar acesso imediato a uma loja âncora, diminuindo drasticamente o fl uxo 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 danifi cados. 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 fl s. 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 fl s. 
152/153, o despejo fora suspenso, por restar verifi cada 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 fl s. 158/167, aduzindo em síntese: 1. O contrato pactuado entre as partes é 
claro e preciso, trazendo todas as defi nições 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 fl uxo 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 fl uxo 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 fi rmado. De forma que, não pode ser punida por insucesso e 
ingerência do comerciante que não sabe administrar seu negócio a fi m 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 fl s. 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 fi rmado. 2. O contrato fi rmado 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 fi rmado entre as partes, bem como, a condenação a título de danos morais, em valor a ser arbitrado 
por este Juízo. Junta os documentos de fl s. 186/190, com vistas a provar o alegado. De acordo com a Certidão do Ofi cial de Justiça, às 
fl s. 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 0738770-
02.2014.8.02.0001, 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 defi nitiva. Ademais, a ação fora interposta sob a alegação de que já teria ocorrido o fi m 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 - verifi car 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 modifi cativo 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, modifi cativo 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 fl s. 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 fi rmado 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 fi rmado 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, verifi ca-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 fi m, defi ro o pagamento das 
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custas iniciais ao fi nal 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 - Certifi que-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, justifi cando 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 0704877-
44.2019.8.02.0001) - 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 qualifi cada nos autos da Ação de Recuperação 
Judicial em epígrafe, peticionou às fl s. 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 sufi ciente para se alcançar o momento processual da 
deliberação acerca da aprovação, ou não, do plano de recuperação, o mesmo não se revela, por vezes, sufi ciente 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 fl s. 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 defi nir 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, fi cando seu termo fi nal 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 justifi cando, 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 especifi cidades 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 fl s. 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 defi nitiva 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 fl s. 114/115, homologo, por Sentença, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo fi rmado 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 fl s. 160/162, homologo, por Sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo fi rmado 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 fi m, 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 0097224-
26.2008.8.02.0001/03 - 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 fl s. 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 fi gurar no polo passivo da presente ação. Por fi m, condeno a demandante nas despesas 
processuais e honorários advocatícios, que fi xo 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 fl s. 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 0712928-
88.2012.8.02.0001/01 - 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 Certifi co 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 fl s. 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 fl s. 
174, revogo a liminar anteriormente concedida nas fl s. 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 Ofi cial 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 fi m 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 fi rma 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 confi nantes e seus cônjuges, se casados forem. 
Defi ro 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 fl s. 122, revogo a liminar anteriormente 
concedida nas fl s. 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 fi nais 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 0721633-
70.2015.8.02.0001 - 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 fi m de calcular o valor devido pela executada conforme o 
acórdão de fl s. 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 Ofi cial 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 fi m 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 fi rma 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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confi nantes 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. - Defi ro 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 - Defi ro 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 - Defi ro 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 fl s. 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 fl s. 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, certifi que-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. Defi ro 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, certifi que-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 (fl s. 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 fl s. 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 profi ssional 
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 fl s. 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), especifi cando-na(s), inclusive, a(s) respectiva(s) fi nalidade(s), ou seja, com a indicação de qual(ais) 
afi rmação(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 verifi cados os requisitos para a 
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução sufi cientes. 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), especifi cando-na(s), inclusive, a(s) respectiva(s) fi nalidade(s), ou seja, com a indicação de qual(ais) afi rmação(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. - Defi ro 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 s. 116/117. Ofi cie-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: Efi gênio 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 fl s. 334/335, especifi cando 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. - Defi ro 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. Ofi cie-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. - Defi ro 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 s. 114/115. Ofi cie-
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: 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. - Defi ro 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. Ofi cie-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, fi ca(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 fi cha de compensação bancária quitada 
na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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. - Defi ro 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 s. 100/101. Ofi cie-
se, 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 Defi ro 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 - Auxílio-
Acidente (Art. 86) - AUTOR: Angelo Felipe Felix da Silva - RÉU: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defi ro 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 s. 100/101. Ofi cie-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. - 
Defi ro 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 s. 197/198. Ofi cie-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, fi ca(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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além 
de ofi ciar 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 - Auxílio-
Doença Acidentário - AUTOR: José Paulo Barbosa Cabral - RÉU: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss - Defi ro 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 s. 162 e despacho de fl . 163. Ofi cie-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 0727292-
65.2012.8.02.0001 - 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 (fl s. 317); Remetam-
se 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 fi xado, 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); Defi ro 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 fi nais, nos termos do Art. 90, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários 
advocatícios, conforme acordado. Como houve renúncia do prazo recursal, certifi cado 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 - Defi ro 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 fl s. 82 e 84. Ofi cie-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: 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 fl s. 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 - Defi ro 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 s. 172. Ofi cie-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.

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 Chalfi n (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 - Retifi cação 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 
qualifi cados 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 fi cou 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 fi scalização 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 fi m de que seja demolida a guarita, com a posterior confi rmação da medida. 
Junta documentos de fl s. 08/38. Às fl s. 39/40, a parte autora reiterou o pedido de apreciação da tutela de urgência. Em decisão de fl s. 
43/44, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contestação apresentada às fl s. 50/57. Na oportunidade, a parte ré 
afi rma 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 confi rmada em assembleia condominial, da qual participou 
a moradora da unidade 101, de propriedade da autora, esta última que fez parte da comissão que defi niu os parâmetros para a obra. 
Afi rma a parte ré que, apenas ao fi nal 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 qualifi cação para apontar eventuais falhas de construção. Afi rma, ao fi m, 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 fl s. 58/63., Intimada a parte autora para apresentar réplica (fl s. 65), decorreu o prazo sem manifestação, determinando-
se a intimação das partes para indicarem interesse em conciliar ou em produzir provas (fl s. 70). Em audiência de instrução (fl s. 83), fez-
se 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 insufi ciência 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, defi ro 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 (fl s. 14/16), cópia da “denúncia” feita à Superintendência Municipal de Controle do 
Convívio Urbano - SMCCU (fl s. 18/20), notifi cação e auto de infração (fl s. 21/23), fotografi as da guarita antiga e da obra (fl s. 24/30), além 
de dois laudos de avaliação de apartamento (fl s. 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 fi scalização. 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 notifi cação e auto de infração de fl s. 21, 
verifi cou-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 edifi cação. 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 (fl s. 61). Há provas, ademais, no sentido de que, mesmo após verifi cação de invasão de área de domínio 
público (fl s. 62), foi devidamente concedido o alvará para a continuidade da construção (fl s. 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, modifi cativo 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, modifi cativo ou extintivo do direito do autor. 
Na hipótese em lupa, constato que a autora não logrou demonstrar qualquer irregularidade com base nas normas de edifi cação, uma vez 
que, os problemas constatados, de ausência de alvará e de invasão de área de domínio público, foram comprovadamente solucionados, 
consoante alvará de fl s. 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 fl s. 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 fotografi as de fl s. 52, benefi ciando 
todos os demais condôminos, de modo que a sua demolição dependeria de demonstração robusta do descumprimento das regras de 
edifi cação 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 justifi que 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 
defi nitivo deste processo, bem como ao pagamento de verba honorária, que fi xo 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 benefi ciária 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 0038021-

65.2010.8.02.0001 (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 fi scal 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 fl s. 05/16. Citado (fl s. 38), o réu deixou de efetuar o pagamento ou defender-
se no prazo legal (certidão de fl s. 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 fi scal e boletos, no valor de R$314,55 
(trezentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) (fl s. 11/13). Verifi ca-se, ainda, que a mercadoria foi devidamente entregue, 
consoante assinatura de recebimento (fl s. 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 efi cácia de título executivo. Registre-
se, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais é tranquila no sentido da possibilidade de instrução da ação monitória com nota fi scal e 
boletos, desde que acompanhados de comprovação do recebimento da mercadoria, tal como se deu no caso dos autos (fl s. 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 
afi rmado pelo autor. 2. A nota fi scal, 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 afi rmar serem insufi cientes ou ilegíveis os 
documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afi rmação 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 fi scal que o acompanha e, em consequência, mostra-se apto para comprovação da alegada dívida e sufi ciente para embasar 
a presente ação monitória. 2-Identifi cações constantes nos canhotos de recebimento das notas fi scais foram mencionadas de forma 
legível, permitindo a verifi cação dos respectivos recebedores. 3-Inexatidão dos argumentos utilizados pelo apelante que não confi gura 
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 confi gurado. - 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. - Confi gura-
se 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 fl s. 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, fi ca 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 modifi cativos, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fl s.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, fi ca 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 fi cha de 
compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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 0703778-
20.2011.8.02.0001 - 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 fl s. 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 específi cos, 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 justifi que 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 fi m 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 fi la 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 0714540-
27.2013.8.02.0001) - 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 0005752-
80.2004.8.02.0001) (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 fl s. 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 fl s.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, fi ca 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 modifi cativos, 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, indefi ro 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 0725730-
79.2016.8.02.0001 - 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 fl s. 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, fi cando 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 afi xado 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: 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 74

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 0021637-
90.2011.8.02.0001 - 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 fl s. 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 fl s. 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, fi ca 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 fi cha de 
compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 184/203 
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este 
juízo às fl s. 86/92 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 0703282-
44.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Omni Banco S.A. - RÉ: Maria Regia de 
Lima de Oliveira - Cls. R.H. Defi ro, 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 fl s. 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 135 dos autos principais. Nesta modalidade de 
recurso, passível a modifi cação 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, fi ca 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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além 
de ofi ciar 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, fi ca 
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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se 
responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 179/202 dos autos principais. 
Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo 
às fl s. 179/202 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 fl s. 
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 Profi ssionais 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 fl s. 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, especifi cando-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, especifi quem 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) Ofi cial(a) de Justiça, 
providenciando os atos necessários à efetivação da medida liminar, nos termos do artigo 41, do Provimento n.º 45/2016, da Corregedoria-
Geral 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 0711950-
38.2017.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0711950-38.2017.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Indenização por Dano Material 
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- EMBARGANTE: Crefi sa 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 199/212 
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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, especifi quem 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, especifi cando-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, especifi cando-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, especifi cando-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 Profi ssionais da Saúde de Nível Superior de Alagoas - UNICRED - Cls. R.H. Interpôs a 
parte autora recurso de embargos de declaração, com efeitos modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 226/242 
dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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, especifi cando-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 0715535-
06.2014.8.02.0001) - 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 fl s. 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fl s. 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 0716666-
79.2015.8.02.0001 - 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 edifi cada 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 insufi ciência 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 insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, considerando-
se 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 benefi ciada pela assistência judiciária gratuita possui condições fi nanceiras para suportar os custos da 
demanda, conforme entendimento fi rmando 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 afi rmativa deste insufi ciente 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 hipossufi ciência 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 fi nais 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 confl ito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afi rmado 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 fl s. 44, o lote de n.º 24 pertencia ao 
codemandante André Rodrigues Bastos (doc. fl s. 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 fi rmado 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, confi gurada 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 indefi ro 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 justifi car 
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 sufi ciente para o reconhecimento de conexão. Outrossim, como medida de 
instrução dos autos, defi ro 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 fl s. 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 fi ns 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), 
defi ro os pedidos apresentados pelos codemandantes Lerilúcia Timóteo Bastos e Rodrigo Timóteo Bastos (fl s. 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 fl s. 
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 fl s. 211, indefi ro o pedido de fl s. 215/216, ao passo que determino 
a expedição de Carta Precatória, para fi ns 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. Cumpra-
se. 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. 
Defi ro, 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: 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fl s. 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 especifi quem as provas que pretendam produzir em audiência, 
justifi cando o seu fi m, 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 fl uirão 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, 
bonifi cações ou comissões de venda. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fi xados 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 fi m, expeça-se o competente ofício ao MM. Juízo da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, para fi ns 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, defi ro 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, 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, fi liava-se este julgador 
à corrente jurisprudencial pátria, que recepcionava a possibilidade de “purgação da mora”, nos contratos de fi nanciamento de bens 
móveis (veículos automotores), na modalidade de alienação fi duciária, 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 efi cácia 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 
fi duciária em garantia, o C. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, sob o Tema nº 722, pacifi cou entendimento, com Tese 
Firmada, nos seguintes termos: “Nos contratos fi rmados 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 
fi duciária.” 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 fi duciária 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, defi ro 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, 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, 
fi liava-se este julgador à corrente jurisprudencial pátria, que recepcionava a possibilidade de “purgação da mora”, nos contratos de 
fi nanciamento de bens móveis (veículos automotores), na modalidade de alienação fi duciária, 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 efi cácia 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 fi duciária em garantia, o C. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, sob o Tema nº 722, 
pacifi cou entendimento, com Tese Firmada, nos seguintes termos: “Nos contratos fi rmados 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 fi duciária.” 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 fi duciária 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) Ofi cial(a) de Justiça, 
providenciando os atos necessários à efetivação da medida liminar, nos termos do artigo 41, do Provimento n.º 45/2016, da Corregedoria-
Geral 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 fl s. 97, indefi ro o pedido de fl s. 101. Outrossim, caberá a parte demandante 
promover o recolhimento das custas processuais fi nais, 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, arquive-
se. 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, manifeste-
se a parte autora sobre a certidão de fl s. 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 
insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, defi ro 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 qualifi cação dos 
confi nantes 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 fi nais 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, fi cando 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 insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, defi ro 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 afi ra 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 insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”, defi ro o pedido de 
concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na exordial. Outrossim, intime-se a parte autora, para emendar a inicial, fi xando 
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, fi ca(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 
fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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 fl s. 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 fi m, 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 136/149 dos autos principais. 
Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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, especifi carem as provas que 
pretendem produzir em audiência, justifi cando o seu fi m. ( 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, especifi cando-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, especifi cando-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 fi m, 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo 
às fl s. 394/405 dos autos principais. Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 modifi cativos, em face do decisum proferido por este juízo às fl s. 143/155 dos autos principais. 
Nesta modalidade de recurso, passível a modifi cação 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 justifi carem as provas que ainda pretendem produzir, especifi cando-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, fi cam 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, especifi cando-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 - Notifi cação - 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 fl s. 
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 justifi quem as provas que ainda 
pretendem produzir, especifi cando-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 fl s. 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 0725787-

29.2018.8.02.0001 - 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 fl s. 35/36, verifi ca-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 fi duciária que serve de substrato para a presente demanda; II. Pois bem. No que se 
refere ao ajuizamento das Ações Revisionais, o C. STJ já pacifi cou 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 fi nanciamento ). 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 confl itantes. Nesse sentido, confi ra-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. Confi gurada 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 21.576-
3/2003 - (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 fi duciária [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, verifi ca-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 fi m 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 sufi cientes 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 fi xado entendimento. Confi ram-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 2008007-
88.2016.8.26.0000, 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 insufi ciência fi nanceira 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 fi nal 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 fi ns 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 modifi car a 
competência deste juízo. Confi ra-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, fi ca 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) Confi ra-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 defi nitiva.” 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 0704964-

73.2014.8.02.0001 - 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 Porfi rio (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 fl s. 81, intime-se a parte autora para , no prazo de 10 (dez) dias, qualifi car o avalista do contrato de 
fl s. 18/26, a fi m 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 fi xo, 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 Profi ssionais 
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 Profi ssionais 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 fi nalidade de, ao fi nal, 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, fi ca 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 modifi cativos, 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)”, fi xo 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 efi cácia a partir da regular 
comunicação da decisão; III. Para fi ns de cumprimento do “(Ia)”, determino a Srª Chefe de Secretaria que ofi cie 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 fl s. 23/53 são sufi cientes para demonstrar a impossibilidade de a parte autora promover o recolhimento prévio das 
despesas processuais. Em assim sendo, defi ro 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 fi ns 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 fi nalidade de, ao fi nal, 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 modifi car a competência 
deste juízo. Confi ra-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, fi ca 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) Confi ra-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 defi nitiva.” 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 0034512-
29.2010.8.02.0001 (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 mandadodenotifi cação edespejo, devendo a parte ré ser notifi cado para desocupação, no prazode15 (quinze) 
dias, sob penadedespejo coercitivo. Deixodefi xar 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 0053324-
90.2008.8.02.0001 (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), fi xo 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 0703789-
44.2014.8.02.0001 - 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. Expeça-
se mandadodenotifi cação edespejo, devendo as partes rés serem notifi cados para desocupação, no prazode15 (quinze) dias, sob 
penadedespejo coercitivo. Deixodefi xar 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 justifi cativa 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 0712022-
98.2012.8.02.0001 - 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 fi m 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 fi m, considerando que a parte autora sucumbiu na maior parte dos pedidos, 
CONDENO a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais fi xo 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. Indefi ro 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 fi cam, 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 fl s. 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 fi cam 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 fi m 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 fi m, 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 fi xo 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 fi m, 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 fi nanceira ré referentes aos descontos 
identifi cados como “604.00 Banco BMG S/A - Cartão” nos proventos do autor, tornando defi nitiva a decisão antecipatória dos efeitos da 
tutela de urgência de fl s. 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, fi xo 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. Certifi que-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 
fi xo 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 confi gurada algumas irregularidades 
no contrato, as quais estão devidamente especifi cadas 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 fi nanceira ré; II. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas 
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processuais e verba honorária, a qual fi xo 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, fi xo em R$ 1.000,00 
(um mil reais); III. Considerando que a parte autora é benefi ciária 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, fi cam as partes intimadas 
para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especifi cando-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 profi ssional habilitado para realização da 
perícia; II. Após a manifestação da parte ré, ofi cie-se ao CRM/AL, na pessoa de seu representante legal, para que indique profi ssional 
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 sufi cientes para demonstrar a impossibilidade de a parte 
autora promover o recolhimento prévio das despesas processuais. Em assim sendo, defi ro 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, fi cam as partes intimadas para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se 
há outras provas a produzir além das constantes nos autos, especifi cando-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 fi ca 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, fi cam as partes intimadas para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se há outras provas a produzir além das constantes 
nos autos, especifi cando-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 
fl s. 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 fl s. 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 justifi co: II. De início, cumpre esclarecer 
que o fato ensejador desta demanda é o erro médico alegado pela parte autora, no que se refere, especifi cadamente, 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 fi lia-se ao entendimento de que a análise do mérito da presente demanda 
necessita de conhecimento científi co 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 científi co, 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,fi xando 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 científi co, 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 verifi cação for impraticável. 4. Assim, a realização da prova pericial, quando o fato a ser 
demonstrado exigir conhecimento técnico ou científi co, 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 fl s. 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 fl s. 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 0724796-
63.2012.8.02.0001 - 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 fl s. 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 fl s. 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 0079567-
08.2007.8.02.0001 (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 - confi rmando a liminar - tornar defi nitivamente consolidada em favor do credor fi duciário a posse e 
a propriedade exclusiva do bem indicado na inicial para todos os fi ns 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, certifi que-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: Confi rmar a tutela antecipada nos exatos termos da decisão em fl s. 21/24 e na fundamentação supra, 
que ora são convertidas em defi nitivas, 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 fi xada 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, fi xo 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 fi nais, 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 fl s. 91/94, foram expedidos mandados de citação para os 
réus para oferecerem respostas no prazo legal. 3. Ocorre que da juntada da certidão do ofi cial de justiça de fl .106, verifi ca-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 (fl s. 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 fl s. 346/355. 6. Assim 
sendo, com o fi to 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, confi rmando a Liminar de 
fl s. 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 Bomfi m - 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 fi m 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, fi cando admitida a compensação de valores. Inclusive dos depósitos judiciais 
constantes dos autos (de fl s. 94/99). e) Manter o IOF e a tarifa de cadastro/registro do contrato por não reputar qualquer abusividade; f) 
ex offi cio, 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%), retifi co 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) Defi ro o pedido de desentranhamento de documento acostado de forma 
equivocada (de fl s. 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 fi m, 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 fi caram 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 0721632-
17.2017.8.02.0001) - 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 fi m de que produza os devidos e legais efeitos 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo retro, celebrado entre às partes, conferindo-lhe efi cácia 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 fi cam 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 certifi cado 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 0714338-
50.2013.8.02.0001 - 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, confi rmo a 
liminar de fl s.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, fi xo 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 fi xo 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 - Retifi cação 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 (fl s. 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, fi cando, 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 fi ns 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 fi xo 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 perfi lhada 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 fi m, 
considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima dos pedidos, condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios, os 
quais fi xo 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 0722131-
64.2018.8.02.0001 - 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 fi ador 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, fi xo 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 fi xo 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 fl s. 113/114, para os fi ns 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 confi ssão de dívida de fl s. 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 fl s. 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 fi m, 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 fi m 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, fi cando admitida 
a compensação de valores. e) Manter o IOF e a tarifa de cadastro/registro do contrato por não reputar qualquer abusividade; f) ex offi cio, 
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%), retifi co 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 fi m, 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 fi caram 
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, verifi co a 
ausência dos elementos necessários à confi guração 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 específi ca 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 afi rmativo, 
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 fl s. 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 insufi ciência de condições fi nanceiras 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 Defi ro o pedido de adiamento formulado na petição de fl s. 
843-844, justifi cado 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, fi ca 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, fi ca(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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida 
baixa, além de ofi ciar 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 0096733-
19.2008.8.02.0001 (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 fi el 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, certifi cado o trânsito em 
julgado, arquive-se o processo. Maceió, Data da Certifi cação. 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 fl s. 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. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-
se o processo. P.R.I. Maceió, Data da Certifi cação. 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. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se o processo. P.R.I. 
Maceió, Data da Certifi cação. 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 
Certifi cação. 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 fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação ao(s) advogado(a)
(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho de fl s. 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 afi rmativo, 
especifi cando-as e indicando a fi nalidade 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, fi ca 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 fl s. 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 
fi nais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certifi cado o trânsito em julgado e pagas as custas , 
arquive-se o processo. P.R.I. Maceió, Data da Certifi cação. 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 fi nais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certifi cado 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 
fi nais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. Certifi cado 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, fi ca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, sobre 
a contestação e/ou documentos de fl s.67/111, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, impeditivos ou modifi cativos, 
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. Defi ro o pedido de justiça gratuita formulada pela autora. Sem Custas fi nais. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Como houve renúncia do prazo do recursal, certifi cado 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, qualifi cados. Alega o autor ser 
credor do requerido, consubstanciado em prova escrita sem força de título executivo anexo aos autos. Juntou documentos às fl s. 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 especifi cado 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 fi xados 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 fl uxo de publicação automática não direcionou 
a publicação ao(s) advogado(a)(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s.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 
afi rmativo, especifi cando-as e indicando a fi nalidade 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 fl uxo de publicação 
automática não direcionou a publicação ao(s) advogado(a)(s) ( ) autora; ( x ) ré, passo a republicar o despacho de fl s 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 defi nidos 
nos próprios autos em razão da substituição. Assim, deve informar seu currículo, com comprovação de especialização; seus contatos 
profi ssionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º,do CPC). Por fi m, fi xo 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 fl s. 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 afi rmativo, especifi cando-as e indicando a fi nalidade 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, fi ca 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 modifi cativos, 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 fi nais, se houver, pelo desistente. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Certifi cado 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 Certifi cação. 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 fl uência do prazo recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certifi que-
se a tempestividade e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo 
irresignação recursal, certifi que-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 fl uência do prazo 
recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certifi que-se a tempestividade e remetam-se os autos 
ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo irresignação recursal, certifi que-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 0723134-
30.2013.8.02.0001 (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. Aguarde-
se a fl uência do prazo recursal. Interposto recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar. Após, certifi que-se a tempestividade 
e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade. Não havendo irresignação recursal, 
certifi que-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 fl uxo de publicação automática 
não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) ( ) autora (X) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 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 fi xada, 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 fi nais 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 0024132-
10.2011.8.02.0001 - 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 fi m 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 0040958-
14.2011.8.02.0001) - 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 fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação 
aos(s) advogado(a)(s) (X) autora ( ) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 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 verifi car 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, fl s. 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, 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. Tendo em vista que na publicação da sentença 
de fl s. 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 confi rmar os efeitos da liminar proferida anteriormente em seu favor (fl s. 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 fi xados 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 fi rmou contrato de fi nanciamento 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 
fi rmado. 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 (fl s. 36/41). Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação de fl s. 
45/78, contra argumentando todos os pontos iniciais e, arguindo inépcia da inicial e, requerendo, no mérito a improcedência da ação. 
Juntou documentos (fl s. 79/145). Audiência de conciliação de fl s. 259/260 a qual não houve acordo, mas houve proposta de quitação 
da dívida por parte do autor. Petição do autor de fl s. 263 afi rmando que o contrato já foi quitado, pugnou pela extinção do processo sem 
resolução do mérito Petição do réu de fl s. 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 modifi car 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 signifi caria 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 refl exo 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 (fl s.269/270), motivo pelo qual não se 
afi gura 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 verifi car 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 fi nanciado, conforme fl s.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 fi ns 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, fl s. 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 fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) (X) autora ( ) ré, passo 
a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 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 
fi nanciamento 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 fl s. 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 fi nais, 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. Cumpra-
se. Cerifi cado 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 , 
fi nanceiro@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 injustifi cado 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 fi xados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Certifi que-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, retifi cação 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 
fi rmou junto à requerida contrato de fi nanciamento, do qual não recebera cópia, na modalidade alienação fi duciária 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 fi m, 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 (fl s. 53) atribuindo o valor da causa (de ofício) para o valor do fi nanciamento. Juntada de guia (fl s. 54). Pedido de juntada de 
documentos (fl s. 60). Em decisão de fl s. 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 fl s. 
80/81. Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação de fl s. 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 (fl s. 111/127). Pedido de 
reconsideração de decisão (fl s. 128/130) apresentado pelo réu. Decisão monocrática acerca do agravo de instrumento (fl s. 157/163). 
Tentativa de conciliação frustrada, conforme termo de audiência de fl s. 167/168. Acórdão acerca do agravo de instrumento juntado (fl s. 
171/178). Despacho de fl s. 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). 
Verifi ca-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 afi rmar a inaplicabilidade desse 
dispositivo, mesmo antes de sua revogação. Portanto, não há que se falar, em incidência dessa norma aos contratos fi rmados mesmo 
antes de sua revogação. O Supremo Tribunal Federal já pacifi cou, 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. Confi ra-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 fi nanceira 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 fi nanceiras. 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 
fi nanceiro, 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 fi rmado 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, 
verifi ca-se que há taxa de juros anual superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal, o que é sufi ciente para presumir a capitalização 
expressa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacifi cou 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 sufi ciente 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 difi cultar 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 fi rmado 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 pacifi cadas 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”, fl s. 5), muitas das alegações não deveriam ser sequer conhecidas. Confi ra-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 sufi ciente 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 fi nanceiras era essencialmente não 
intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições fi nanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de 
serviços, com exceção daqueles que a norma defi nia 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 
fi cou 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 fi nanciamento 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 (fi m 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 fi cou 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 tipifi cada em 
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor 
e a instituição fi nanceira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 
(IOF) por meio de fi nanciamento 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 fi nanceira, 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 sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo 
o entendimento pacifi cado 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 fl s. 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 
verifi car 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 fi nanciamento (fl s.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 fi rmou junto à requerida contrato de fi nanci fi nanciamento do qual não recebera cópia por parte da 
fi nanceira ré, na modalidade alienação fi duciária 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 fi m, 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 (fl s. 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 fl s. 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 (fl s. 65/68). Impugnação à contestação de fl s. 72/75. Foram 
juntados novos documentos pelo autor (fl s. 89/103). Decisão de fl s. 128 deferindo a inversão do ônus da prova. Petição do réu (fl s. 
132/133). Decisão acerca do agravo de instrumento (fl s. 145/149). Petição do réu oferecendo proposta de acordo (fl s. 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). 
Verifi ca-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 afi rmar a inaplicabilidade desse dispositivo, mesmo 
antes de sua revogação. Portanto, não há que se falar, em incidência dessa norma aos contratos fi rmados mesmo antes de sua 
revogação. O Supremo Tribunal Federal já pacifi cou, 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. Confi ra-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 
fi nanceira 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 fi nanceiras. 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 fi nanceiro, 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 fi rmado 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, verifi ca-se que há taxa 
de juros anual superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal, o que é sufi ciente para presumir a capitalização expressa. Nesse 
sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacifi cou 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 sufi ciente 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 
difi cultar 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 fi rmado 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 pacifi cadas 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”, fl s. 3), muitas das alegações não deveriam ser sequer conhecidas. Confi ra-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 sufi ciente 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 fi nanceiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação 
facultava às instituições fi nanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma 
defi nia 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 fi cou 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 fi nanciamento 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 (fi m 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 fi cou 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 tipifi cada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, 
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição fi nanceira. - 3ª Tese: Podem as partes 
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de fi nanciamento 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 fi nanceira, 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 
sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacifi cado 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 fl s. 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 verifi car 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 
fi nanciamento (fl s.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, defi ro 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. Defi ro o pedido de fl s. 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 benefi ciário 
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 Verifi ca-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 fl s. 84/87 determinou que os autos a 
inclusão em pauta para a audiência de conciliação e que, a partir da sua realização, fl uiria o prazo para contestar. Assim, considerando 
que a peça de fl s. 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 confl itar com decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento interposto. Maceió , 09 de setembro de 
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2019. Eric Baracho Dore Fernandes
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855A/AL), ADV: 

ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0710881-34.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo 
o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para fi ns de confi rmar a liminar outrora deferida e 
consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo da marca HONDA, modelo CR-V LX, ano de fabricação 2012, cor 
CINZA, placa NMK-3643, chassi 3HGRM1830CG500742, em mãos da autora, estando, ademais, autorizado o autor a vender o referido 
bem a terceiros, com a devolução de eventual saldo ao réu, com a devida prestação de conta nos autos, nos termos do artigo 2º, do 
Decreto-Lei nº 911/69. Sucumbente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 
em 10% do valor da causa, ante a ausência de complexidade, com correção monetária desde a distribuição e juros de mora a partir do 
trânsito em julgado. Torno sem efeito o despacho de fl s. 67, tendo em vista ter sido proferido equivocadamente. P.R.I e Cumpra-se.

ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 11834A/AL) - Processo 0710962-46.2019.8.02.0001 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Mandado nº: 001.2019/069827-7 Situação: 
Distribuído em 10/09/2019 Local: Ofi cial de justiça - Roberto Matos de Farias

ADV: KEYLA POLYANNA BARBOSA LIMA (OAB 8889/AL) - Processo 0712739-03.2018.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - 
Planos de Saúde - EMBARGANTE: Hapvida Assistencia Médica Ltda - Interposto recursos de apelação pelas Embargantes, intime-se 
a parte Embargada 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: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES (OAB 6386/AL), ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL) - Processo 0714919-
26.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Tabelionatos, Registros, Cartórios - AUTOR: Max William Bezerra da Silva - RÉU: 1º 
Cartório de Registro de imóveis de Maceió - Tendo em vista que o fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) 
advogado(a)(s) ( ) autora (x) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 211/218, conforme segue: “(...) Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 
Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2°), 
cuja exigibilidade deve fi car suspensa pelo prazo de 05 anos, em virtude do autor ser benefi ciário da justiça gratuita (pág. 44), nos 
termos do § 3° do artigo 98 do CPC. Conforme dispõe o art. 1.010, do CPC, interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida 
para apresentar contrarrazões no prazo legal e, independente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 
Justiça do Estado de Alagoas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 19 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais 
Juiz de Direito.”

ADV: DAVID DA SILVA (OAB 36072/SC), ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 13419A/AL) - Processo 0715295-46.2016.8.02.0001 - 
Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: José Paulo da Silva - RÉ: Portoseg S/A - Crédito, Financiamento 
e Investimento - Autos n° 0715295-46.2016.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José Paulo da Silva Réu: Portoseg S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento SENTENÇA 1. Relatório (art. 489, I do CPC/2015). Trata-se de ação de processo instaurado por 
demanda de José Paulo da Silva em face de Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Alega o autor, em síntese, que teria 
celebrado contrato de fi nanciamento de veículo junto à empresa demandada em agosto de 2015, na modalidade alienação fi duciária. 
Afi rmou que não lhe foi entregue até a presente data cópia do contrato fi rmado entre as partes. Sustenta, através dos documentos 
anexados aos autos (em fl s. 18/24) que o demandado está praticando anatocismo (juros sobre juros), cobrando juros excessivos e 
correção monetária ilegal, causando onerosidade excessiva na operação. Assim, requereu liminarmente, que fosse concedida a 
permanência do veículo com o autor, o depósito do valor incontroverso, deferimento da justiça gratuíta, a declaração da inversão do 
ônus da prova, e que não fosse colocado o nome do autor nos cadastros do SERASA/SPC. Colacionou documentos de fl s. 18/24. Houve 
concessão da medida liminar (fl s.27/29), cuja decisão oportunizou à parte a consignação dos valores incontroversos e, caso seja feito o 
depósito, a posse do bem será mantida, afastando-se a inscrição em órgão restritivo de crédito. Regularmente citado, o Banco réu 
apresentou contestação contra argumentando todos os pontos da inicial de fl s. 42/56 e pugnando pela improcedência da ação. Juntou 
documentos (fl s. 57/62). Houve impugnação à contestação (fl s.67/71). Não houve apresentação de réplica. Designada audiência, fl s. 66, 
em decorrência da ausência da parte autora, restou frustrada a tentativa de acordo. Devidamente intimadas, as partes não manifestaram 
interesse na produção de outras provas. É o relatório. 2. Fundamentação (art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489, II do CPC/2015). Passo a 
fundamentar e decidir. Previamente, em se tratando de matéria eminentemente de direito, não prescindido de mais provas além das já 
trazidas aos autos, devo ressaltar que a presente ação é merecedora de julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código 
de Processo Civil. 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). Como se sabe, as instituições fi nanceiras 
podem cobrar juros acima de 1%, sem qualquer obrigação de seguir uma “taxa média de mercado”. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 
Federal já pacifi cou, 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”. Mesmo aquele que sustente eventual incidência do 
revogado art. 192, § 3º da Constituição Federal enfrentam tema pacifi cado no enunciado nº 7 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal 
Federal: “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros 
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Não faz qualquer sentido eventual 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. Para o Superior Tribunal de Justiça, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela 
instituição fi nanceira 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 fi nanceiras” 
(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 (dúvida que não existe no caso concreto). Além 
disso, dispõe o enunciado nº 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 
superior ao duodécuplo da mensal é sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. A análise do contrato é mais 
do que sufi ciente para verifi car que a taxa de juros anual é superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal. 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 
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se formado após a vigência da MP 2.170-36, que data de 31/03/2000. O contrato em questão foi fi rmado em agosto de 2015, o que 
afasta a tese da inaplicabilidade da capitalização mensal dos juros. Considero-os válidos conforme o pactuado. Analisando a correção 
monetária, entendo que, estando as parcelas contratuais devidamente pré-fi xadas como no caso em tese, deve-se preservar os índices 
acordados. 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. Do mesmo modo, considero válida a comissão de permanência instituída 
pelos contratantes, visto que cobrada de maneira individual e não cumulada com a correção monetária, o que, neste caso, seria indevida 
Em atenção ao que determinam as Resoluções de n.º 1.129 e 1.572 do CMN, editadas com o amparo da referida na Lei n.º 4.595/64, 
que regula os contratos celebrados pelas instituições fi nanceiras, a cobrança da comissão de permanência é facultada no âmbito do 
mercado fi nanceiro, por dia de atraso no pagamento, além dos juros de mora. Nesta perspectiva, temos que, no contrato em comento, a 
comissão de permanência foi livremente contratada entre as partes e é legal, desde que não cumulada com correção monetária, o que 
não é o caso, uma vez que inexiste cumulação de comissão de permanência com correção monetária. O autor não demonstra nos autos 
que pagou qualquer valor de forma equivocada, pelo contrário, realizou os pagamentos após fi rmado 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. Nesse 
sentindo, não há razão para que a demandada compense a autora de qualquer forma. Todas as teses invocadas pela parte autora se 
encontram pacifi cadas por recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 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 sufi ciente 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 BancoCentral 
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 fi nanceiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às 
instituições fi nanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma defi nia 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 fi cou 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 fi nanciamento 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 (fi m davigência 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 fi cou 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 tipifi cada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição fi nanceira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de fi nanciamento 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 fi nanceira, de “taxa de juros simples” e “taxa de jurocompostos”, 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 
sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacifi cado 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. SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). No que pertine à alegação de não conhecimento do conteúdo 
do contrato, vê- se que não prospera a alegação da parte autora, tendo em vista que o demandado juntou aos autos cópia do contrato 
em fl s. 57/60, onde mesmo conta com a assinatura da parte autora. 3. Dispositivo (art. 489, III do CPC/2015). Por todo o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inicial, persistindo o contrato como inicialmente fi rmado, em todos os seus 
termos e condições. Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 
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quando verifi car 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 contratado de fl s.57. Fica revogada a decisão liminar, diante do exercício de cognição exauriente sobre o mérito. Condeno o autor 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato 
(fl s.57), que equivale ao benefício econômico. Contudo, fi ca suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC/2015. 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: ALESSANDRA PEREIRA RAMOS (OAB 186230/RJ) - Processo 0715995-85.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Unidor Serviços de Saúde Ltda - REQUERIDO: Equipilates Equipamentos e Acessórios 
Ltda-me, - Tendo em vista que o fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) ( ) autora (X) 
ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 211/219, conforme segue: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 
incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 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 Considerando a sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar com metade das custas processuais. Arbitro os 
honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, os quais deverão ser arcados na mesma proporção, vedada a compensação, 
nos termos do § 14 do artigo 85 do CPC. Conforme dispõe o art. 1.010, do CPC, interposto recurso de apelação, intime-se a parte 
recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal e, independente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao E. Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 21 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais 
- Juiz de Direito(...)”

ADV: LAÉRCIO MADSON DE AMORIM MONTEIRO FILHO (OAB 4382/AL), ADV: LUCAS DE LIMA MOURA (OAB 11100/AL) - 
Processo 0716208-62.2015.8.02.0001 - Monitória - Pagamento - AUTORA: Fundação Educacional Jayme de Altavila - RÉU: Abelardo 
Pedro Nobre Junior - Ato Ordinatório: Em razão da ausência de intimação do advogado das partes na relação 391/2019, conforme fl . 88, 
procedo através do presente a sua intimação para ciência do(a) sentença abaixo transcrito(a): 3. Dispositivo ( art. 489, III do CPC/2015) 
Por todo o exposto, considerando os termos acima, REJEITO os embargos à monitória ajuizados, com fundamento nos artigos 918, I, 
do CPC c/c art. 702, §3°, do mesmo diploma, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial. Intime-se o devedor, a fi m de que 
realize o pagamento do valor pretendido na exordial, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescida multa no percentual de dez por 
cento do valor devido e, a requerimento do credor, observado o disposto no art. 798, inciso I, a Código de Processo Civil, ser expedido 
mandado de penhora e avaliação. Publique-se. Intimem-se. Maceió,14 de agosto de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito 
Maceió, 10 de setembro de 2019. Thaise Carla de Melo Ferreira Bione Chefe de Secretaria

ADV: FÁBIO BEZERRA CAVALCANTI (OAB 8828/AL) - Processo 0717202-22.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Edson Elias Silva do Nascimento - RÉU: Banco Panamericano S/A - Expeça-se carta com 
Aviso de Recebimento para intimação pessoal do autor(a), a fi m 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: BRUNO ZEFERINO DO CARMO TEIXEIRA (OAB 7617/AL) - Processo 0717645-12.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Cobrança indevida de ligações - AUTOR: SOL - SOLUCÕES, OBRIGACÕES E LUCROS EM COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS 
LTDA - RÉU: PRESTADORA TIM CELULAR - Tendo em vista que o fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) 
advogado(a)(s) (X) autora ( ) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 254/257, conforme segue: “(...) Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil. Verifi co que o valor da causa é manifestamente desproporcional ao proveito econômico 
pretendido com a condenação da promovida ao pagamento de indenização. Assim, com fundamento no §3º do art. 292 do Código de 
Processo Civil, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 17.851,71 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e um 
centavos), levando em consideração o valor pretendido à título de danos materiais. Em face da sucumbência, a parte autora arcará com 
as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fi xo em 10% sobre o valor corrigido da causa, atualizado, com fulcro no 
artigo 85, §2º, do CPC, cuja execução remanescerá suspensa (art. 98, §3º, CPC). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 
a devida baixa. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Maceió,19 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais. Juiz de Direito “

ADV: ARLINDO RAMOS JUNIOR (OAB 3531/AL), ADV: LUCAS GOMES BOMBONATO (OAB 19067/PA), ADV: JANINNE MACIEL 
OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB 23078/PE), ADV: ANDRÉ ALVES PINTO DE FARIAS COSTA (OAB 8606/AL), ADV: ANDRÉ FREITAS 
OLIVEIRA DA SILVA (OAB 6664/AL), ADV: EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO (OAB 8408/AL), ADV: JEFERSON GERMANO 
REGUEIRATEIXEIRA (OAB 5309/AL), ADV: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR (OAB 9117/PA), ADV: JULIANO ACIOLY FREIRE 
(OAB 6564/AL), ADV: LINALDO FREITAS DE LIMA (OAB 5541/AL), ADV: HELIO VIEIRA GAIA FILHO (OAB 17722/PA), ADV: RAUL 
YUSSEF CRUZ FRAIHA (OAB 19047/PA) - Processo 0723117-18.2018.8.02.0001 (apensado ao processo 0723117-18.2018.8.02.0001) 
- Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - REQUERENTE: Marroquim Engenharia Ltda - TERCEIRO I: Associação dos 
Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Castelo Di Napoli - Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas 
do Edifício Residencial Piazza Savonna - ADMINISTRA: Eustáquio Tenório Toledo - TERCEIRO I: Redemed Administração e Consultoria 
Ltdaltda. - José Cícero Santana da Silva - Associação dos Proprietários do Condomínio do Edifício Riviera Del Mare - Carlos Fabiano 
Vieira Brandão - MARINALDO BARATINHA GOMES - ADVOGADO: Eustáquio Tenório Toledo - DECISÃO Vistos etc. Do pedido de 
cancelamento de constrição sobre imóvel do ativo circulante. A recuperanda formulou requerimento às fl s. 3097-3097, pugnando pelo 
cancelamento da constrição consignada sobre a matrícula 169488, com o consequente envio de mandado de cancelamento da 
prenotação junto ao 1º Registro de Imóveis de Maceió. Neste ponto, razão assiste à recuperante. A Recuperanda, no dia 06 de agosto 
do corrente ano, celebrou com a Prime Construções e Incorporações Ltda, contrato de permuta de imóveis de seu ativo circulante, sendo 
homologado em Juízo, conforme documentos anexados aos autos. No entanto, como noticiada pelo recuperanda, ela encontra-se 
obstada de concretizar a negociação mencionada acima, tendo em vista que consta uma prenotação na matrícula objeto do termo 
citado, determinada através de um ofício pelo Juiz de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Belém, Capital do Estado do Pará, 
extraído do processo nº 0831510-74.2018.8.14.0301, consoante documento anexo. É exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial a 
competência para dispor sobre o patrimônio da recuperanda, razão pela qual insubsistente a manutenção do referido bloqueio em 
detrimento da recuperanda e seus clientes, conforme recentemente consignou o e. STJ, no julgamento do CC 149.811/RJ, no qual 
aquela Corte Superior assentou que a manutenção ou cancelamento de constrição sobre bens de empresa em recuperação judicial é de 
critério exclusivo do juízo da recuperação judicial que poderá, manter ou cancelar penhoras e ou bloqueios promovidos por outros juízos. 
É de ler-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDAS ATIVAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR 
AFASTADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - 
PRECEDENTES DO STJ. 1. NOS TERMOS DO QUE RESTOU DECIDIDO PELA CORTE ESPECIAL, A SEGUNDA SEÇÃO É 
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO CONFLITO UMA VEZ QUE NÃO SE DISCUTE NOS AUTOS A COMPETÊNCIA PARA 
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PROCESSAR E JULGAR COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL, MAS SIM PARA DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DE SOCIEDADE EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 2. O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO 
FISCAL, MAS OS ATOS DE CONSTRIÇÃO OU DE ALIENAÇÃO DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUÍZO UNIVERSAL. 3. CONFLITO 
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, O 
QUAL PODERÁ, A SEU PRUDENTE CRITÉRIO, MANTER OU CANCELAR A PENHORA PROMOVIDA PELO JUÍZO FISCAL SOBRE 
BENS DAS EMPRESAS SUSCITANTES. (CC 149.811/RJ, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇA O, JULGADO EM 
10/05/2017, DJE 16/05/2017)(grifado) Ante tais considerações, DEFIRO o pedido formulado às fl s. 3096-3097, para determinar, com 
fundamento no §3º, do artigo 6º, da Lei de Falências, na linha do entendimento consolidado perante o e. STJ e E. STF, o cancelamento 
da constrição consignada sobre a matrícula 169488, imóvel registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Maceió, com a consequente 
expedição de ofício para cancelamento da prenotação existente na matrícula referida. Do pedido de liberação de hipotecas. Em data de 
23 de julho de 2010 a Recuperanda celebrou, com Waniza Martha Galvão Barros Leite e outros, Instrumento Particular de Promessa de 
Cessão de Direitos Hereditários Sobre Imóvel Urbano1, imóvel sobre o qual veio a edifi car o Condomínio Residencial Piazza D Itália, 
composto pelos edifícios Ravena e Messina, nesta Capital do Estado de Alagoas. Como forma de alavancar recursos para as obras, em 
data de 02.09.2015 a Recuperanda fi rmou, com o Banco do Brasil S/A, o contrato n° 001.311.066 Contrato de Abertura de Crédito para 
Construção de Empreendimento Imobiliário, com Hipoteca em Garantia e Outras Avenças, no valor de R$ 8.870.188,60 (oito milhões, 
oitocentos e setenta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos), dos quais apenas fora liberado, em meados do mês de maio 
de 2016, a quantia de R$ 6.062.773,89 (seis milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). 
Em favor da operação acima noticiada, a Recuperanda fora obrigada a dar em garantia hipotecária ao Banco do Brasil, o valor de R$ 
33.980.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e mil reais), mediante os imóveis descritos como sendo os apartamentos nº 102, 105, 
106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 501, 502, 503, 504, 505, 701, 702, 703, 704, 706, 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 901, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e 1006, todos do Torre Messina, e os apartamentos nº 101, 102, 103, 
103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 401, 402, 403, 404, 406, 406, 502, 503, 504, 505, 506, 
601, 602, 605, 606, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 801, 802, 803, 804, 805, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 
e 1006, da Torre Ravena. Em consequência desta situação, requereu a determinação de cancelamento das hipotecas que hoje subsistem 
sobre os imóveis descritos como apartamentos nº 202, 203, 204, 205, 302, 303, 304, 306, 502, 505, 702, 703, 802, 804, 901, 902, 904, 
905, 1001, 1002, 1005 e 1006, todos do Torre Messina, e os apartamentos nº 101, 104, 105, 203, 204, 303, 304, 305, 306, 402, 403, 404, 
406, 406, 503, 504, 505, 506, 601, 602, 603, 605, 606, 701, 703, 704, 705, 802, 803, 805, 806, 901, 904, 1001, 1002, 1005 da Torre 
Ravena, determinando ainda a expedição de mandado de cancelamento e baixa de hipoteca ao Cartório de 1º Registro de imóveis de 
Maceió. Os chamados direitos reais de garantia representam a vinculação de um determinado bem do devedor para garantir a satisfação 
do crédito do credor. Com o estabelecimento dessa garantia cria-se um vínculo real entre o credor e a própria coisa dada em garantia, 
que é independente do vínculo obrigacional existente entre credor e devedor. Havendo recuperação judicial do devedor, o credor com 
garantia real passa a não poder mais perseguir a coisa e utilizá-la para o pagamento de sua dívida. E isto ocorre porque, nos termos dos 
artigos 41, II, e 83, II, da Lei 11.101/2005, o credor com garantia real é sujeito aos procedimentos de insolvência do devedor, tanto à 
recuperação judicial quanto à falência. A Lei 11.101/2005 contém apenas duas regras destinadas a disciplinar a situação do bem dado 
em garantia real durante a recuperação judicial do devedor. A primeira encontra-se repetida nos artigos 50, § 1º, e 163, § 4º, e estabelece 
que a garantia real não pode ser extinta ou substituída sem a concordância expressa do credor titular da garantia. A segunda encontra-
se no artigo 49, § 5º, e estabelece que, se a garantia real recair sobre créditos ou aplicações fi nanceiras (ou seja, quando recai sobre 
dinheiro a receber) o valor deve ser depositado em conta judicial vinculada à recuperação judicial, até que a garantia real venha a ser 
substituída ou renovada - o que, nos termos da regra anterior, só pode ocorrer mediante expressa anuência do credor. A garantia real 
não pode ser extinta ou substituída sem a concordância expressa do credor titular da garantia. Nesse sentido, o Banco do Brasil às fl s. 
2723-2740 foi expresso em afi rmar que “... com fundamento nos artigos 49, § 3.º, 50, § 1.º e 59, caput, da Lei n.º 11.101/2005, não 
concorda com a supressão das garantias reais prestadas pela recuperanda no instrumento de crédito n.º 001.311.066 e pugna pelo 
indeferimento dos pedidos de fl s. 674/676.” Acerca da existência de excesso de garantia hipotecária, o procedimento da recuperação 
judicial não é o local adequado para analisar referido pedido. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 49, § 3.º, 50, § 1.º e 59, 
caput, da Lei n.º 11.101/2005, INDEFIRO o pedido de cancelamento das hipotecas que subsistem sobre os apartamentos indicados às 
fl s. 674-676. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito

ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE) - Processo 0723852-22.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Mario Silvio Leite da Paz - RÉU: Banco BMG S/A - Tendo em vista que o fl uxo de publicação 
automática não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) ( ) autora (X) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 
440/450, conforme segue: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC 
para: a) não acolher a prejudicial de mérito suscitada pelo réu, pelos fatos e fundamentos já mencionados; b) declarar a inexistência 
de débito, devendo ser extinguidos os descontos indevidos na folha de pagamento do demandante sob a rubrica “BMGCARTÃO” ou 
qualquer outra que se refi ra ao contrato objeto desta; c) condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, a 
serem apurados em liquidação de sentença, excetuando-se os lançamentos relativos à compras de produtos e serviços efetuadas junto 
a terceiros desvinculados do promovido, realizadas através do cartão de crédito; d) condenar o réu ao pagamento de indenização por 
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde a 
data de arbitramento, com base na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. e) condeno, ainda, a parte ré em custas e honorários 
advocatícios, os quais fi xo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, a ser atualizado 
até o efetivo adimplemento. Conforme dispõe o art. 1.010, do CPC, interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para 
apresentar contrarrazões no prazo legal e, independente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 
do Estado de Alagoas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 20 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais Juiz de 
Direito(...)”

ADV: CARLOS SILVA DE CARVALHO (OAB 11581/AL), ADV: ALANE DE FÁTIMA MACIEL ALMEIDA GARCIA (OAB 11391/AL), ADV: 
DARLAN GARCIA - Processo 0724412-66.2013.8.02.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AUTORA: MARIA JOSÉ VITORINO 
DE DEUS - DESPACHO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada de planta e memorial descritivo 
do imóvel, tendo em vista que tais documentos não acompanharam a petição inicial. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de Setembro de 2019. 
Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito

ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP) - Processo 0727531-30.2016.8.02.0001 (apensado ao processo 0729141-
33.2016.8.02.0001) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Monica Maria Rufi no de Araujo - RÉU: 
Banco Toyota do Brasil S.a - Tendo em vista que o fl uxo de publicação automática não direcionou a publicação aos(s) advogado(a)(s) 
( ) autora (x) ré, passo a republicar o despacho/decisão/sentença de fl s. 113/115, conforme segue: “(...) Ante o exposto, determino o 
imediato CANCELAMENTO da distribuição e julgo EXTINTO o feito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV do CPC. Condeno a parte autora 
ao pagamento das custas processuais pelo cancelamento da distribuição. Publique-se, registre-se e intime-se. Certifi cado o trânsito em 
julgado e, não havendo pendência, arquive-se. Maceió, 26 de agosto de 2019. Thiago Augusto Lopes de Morais - Juiz de Direito”
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ADV: JOSÉ NEWTON ALVES DE MELO (OAB 8769/AL), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/PE) - 
Processo 0728000-13.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Lenine Gomes 
Severiano - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Autos n° 0728000-13.2015.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Lenine Gomes Severiano Réu: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento SENTENÇA 1. Relatório (art. 
489, I do CPC/2015). Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com pedido de liminar movida por Lenine Gomes Severiano em 
face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Alega o autor que assinou contrato com a instituição fi nanceira ré, 
adquirindo por meio de alienação fi duciária um veículo, não tendo sido fornecida cópia do contrato, sendo um instrumento de adesão, 
onde não foi dada oportunidade de discuti-lo de forma justa, ao qual se vislumbra um enriquecimento ilícito. Requereu, liminarmente, a 
determinação da manutenção do bem em posse dele, que a empresa ré se abstivesse em lançar o nome do autor nos órgãos de 
proteção ao crédito e a concessão de autorização para que o demandante possa efetuar em juízo o depósito mensal do valor tido como 
incontroverso. Por fi m, requereu a revisão do contrato para declarar nulas todas as cláusulas que são contrárias as leis que regem a 
matéria e aos precedentes judiciais, que as custas sejam pagas ao fi nal da lide e a determinação para que a ré apresente o contrato em 
juízo, bem como relatório com todas as parcelas pagas. Despacho determinando a emenda da inicial (fl s. 26). Petição do autor (fl s. 
29/30) requerendo a dilação do prazo para pagamento das custas. Petição do autor (fl s. 35) juntando declaração de hipossufi ciência. Foi 
proferida decisão (fl s. 38/40), a qual foi oportunizada a consignação dos valores incontroversos, condicionando a posse do bem e o 
afastamento da inscrição em órgão restritivo de crédito ao depósito dos valores, bem como foi deferida a justiça gratuita. Regularmente 
citado, o banco réu apresentou contestação de fl s. 47/54, contra argumentando todos os pontos iniciais e, preliminarmente, requerendo 
determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e a revogação das liminares. No mérito, o 
réu requereu que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Juntou documentos (fl s. 55/83). Audiência de conciliação 
frustrada pela ausência do autor, que não foi intimado (fl s. 84). Audiência de conciliação frustrada pela ausência do autor (fl s. 92). 
Petição do réu requerendo a revogação da liminar (fl s. 94/95). Despacho de fl s. 96 concedendo prazo às partes para produzirem provas. 
Petição da ré informando que não possui provas a produzir (fl s. 99). É o relatório. 2. Fundamentação (art. 93, IX da CRFB/88 e art. 489, 
II do CPC/2015). Passo a fundamentar e decidir. Diante da desnecessidade de produção de outras provas em audiência, cabível o 
julgamento antecipado do mérito, em atenção ao art. 355, I, do CPC/2015. Passo a enfrentar as questões prévias (preliminares e 
prejudiciais). Apesar de a petição inicial não trazer os cálculos, o autor requereu que ao fi nal fosse ofi ciado a contadoria para realização 
deles, além do fato que o réu conseguiu exercer o contraditório e a ampla defesa de forma efetiva. Assim, não lhe gerou prejuízo. 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). 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 difi cultar 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. A parte autora pretende a revisão do contrato e que sejam declaradas nulas 
todas cláusulas que são contrarias as leis que regem a matéria e aos precedentes judiciais (pedido ‘’e”, em fl s.10) . No entanto, analisando 
o contrato juntado (fl s. 73/76), verifi co que se encontra em conformidade as leis e aos precedentes que regem a matéria, vejamos 
abaixo. 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 
afi rmar a inaplicabilidade desse dispositivo, mesmo antes de sua revogação. Portanto, não há que se falar, em incidência dessa norma 
aos contratos fi rmados mesmo antes de sua revogação. O Supremo Tribunal Federal já pacifi cou, 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 uma 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. Confi ra-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 fi nanceira 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 fi nanceiras. 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 fi nanceiro, 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 fi rmado em 09 de 
novembro 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, verifi ca-se que há taxa de juros anual superior a 12 (doze) vezes a taxa de juros mensal, o que é 
sufi ciente para presumir a capitalização expressa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacifi cou 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 sufi ciente 
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Também não caberia 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. 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 autor não demonstra nos autos que pagou qualquer valor de forma equivocada, pelo contrário, realizou os pagamentos após fi rmado 
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. As cláusulas que regem o contrato, encontram pacifi cadas por recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de 
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Justiça. Em verdade, diante da impugnação genérica, não deveriam ser sequer conhecidas. Confi ra-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 sufi ciente 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 fi nanceiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação 
facultava às instituições fi nanceiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma 
defi nia 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 fi cou 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 fi nanciamento 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 (fi m 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 fi cou 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 tipifi cada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, 
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição fi nanceira. - 3ª Tese: Podem as partes 
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de fi nanciamento 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 fi nanceira, 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 
sufi ciente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacifi cado 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 referido contrato está em conformidade com sua natureza contratual e que de forma clara demonstra o valor contratado e 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). Nos termos exatos do art. 292, § 3º do CPC/2015 (“O 
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verifi car 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$ 11.932,12 (onze mil e novecentos e trinta e dois reais e doze centavos), que equivale ao valor do crédito 
(item. 12.1, fl s. 73). 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 e providências acerca das 
custas, dê-se baixa e arquive-se.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: LUCAS MARQUES PINTO (OAB 11216/AL), ADV: ADILSON FALCÃO 
DE FARIAS (OAB 1445/AL) - Processo 0728020-09.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- AUTORA: ANA LUCIA SANTOS - RÉU: Banco Bradesco S/A - Considerando que até a presente data não houve manifestação das 
partes, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias informar se o despacho de fl s. 88 foi cumprido. Após esse prazo, sem 
manifestação, arquive-se o processo, conforme determinação de fl s. 83.

ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG) - Processo 
0729128-97.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Everaldo Abreu de Freitas - RÉU: 
Banco BMG S/A - Interposto recurso de apelação tanto pelo Autor como pelo Réu, intime-se os Recorridos para apresentar contrarrazões, 
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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 ROBERTO ANDRADE DE SOUZA (OAB 4279/AL), ADV: IGOR MACÊDO FACÓ (OAB 16470/CE) - Processo 0729466-
71.2017.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Erro Médico - EMBARGANTE: Hapvida Assistência Médica Ltda - EMBARGADA: 
Sheyliane Vieira de Moraes da Silva - Interposto recurso de apelação pelas Embargantes, 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: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0730290-93.2018.8.02.0001 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO J SAFRA S/A - RÉU: Deffi ne Industria e C D S de C Seco Ltda - 
DESPACHO Nos termo do requerimento formulado às fl s. 155-158, determino a intimação do autor para, no prazo de 5(cinco) dias, 
comprovar nos autos a venda do veículo objeto da ação para terceiro, bem como preste contas do valor recebido na operação, para 
os fi ns do artigo 2º do Decreto-Lei n.° 911/69. Em seguida, determino que os presentes autos sejam apensados ao processo de n.° 
0700195-03.2019.8.02.0080. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Pedro Jorge Melro Cansanção Juiz de Direito

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0730905-83.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação 
/ Revisão de Contrato - AUTOR: José Júlio Brandão de Oliveira - 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: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: JOSÉ VICENTE FARIA DE ANDRADE (OAB 12119/
AL) - Processo 0732109-02.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Mário Jorge de 
Barros Filho - RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas - Tendo em vista que na publicação de fl s. 238 não constou o nome da Advogada 
constituída as fl s. 180, intimo a parte ré, através de sua Advogada, do teor do dispositivo da sentença que transcrevo:” 3. Dispositivo (art. 
489, II do CPC/2015) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor Mário Jorge de Barros Filho. Condeno a parte 
autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10%, conforme o artigo 85, §2º do 
Código de Processo Civil.”

ADV: ALESSANDRA MARIA CERQUEIRA DE MEDEIROS CAVALCANTE (OAB 9509/AL) - Processo 0733553-36.2018.8.02.0001 
- Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: Helenilson de Siqueira Gomes - 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

Adilson Falcão de Farias (OAB 1445/AL)
Adriana Mácia Araújo Damião (OAB 8789/AL)
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Alane de Fátima Maciel Almeida Garcia (OAB 11391/AL)
Alberto Nono de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Alessandra Maria Cerqueira de Medeiros Cavalcante (OAB 9509/AL)
Alessandra Pereira Ramos (OAB 186230/RJ)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB 33980/PE)
André Alves Pinto de Farias Costa (OAB 8606/AL)
André Freitas Oliveira da Silva (OAB 6664/AL)

André Luiz Barros da Silva (OAB 6945/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Arlindo Ramos Junior (OAB 3531/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB 21678/PE)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB 21678/PE)
Bruno Zeferino do Carmo Teixeira (OAB 7617/AL)
Carla Passos Melhado Cochi (OAB 11043A/AL)
CARLOS SILVA DE CARVALHO (OAB 11581/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Darlan Garcia
DAVID DA SILVA (OAB 36072/SC)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
Diego Papini Teixeira Lima (OAB 10712/AL)
Eduardo Chalfi n (OAB 13419A/AL)
Eliane Ferreira de Moraes Carvalho
Esrom Batalha Santana (OAB 8185/AL)
Eustáquio Tenório Toledo (OAB 8408/AL)
Fábio Bezerra Cavalcanti (OAB 8828/AL)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
Giovane Nogueira de Almeida (OAB 8581/AL)
Giulio Alvarenga Reale (OAB 11834A/AL)
Helio Vieira Gaia Filho (OAB 17722/PA)
Hugo Neves de Moraes Andrade (OAB 23798/PE)
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IGOR MACÊDO FACÓ (OAB 16470/CE)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB 23078/PE)
Jeferson Germano RegueiraTeixeira (OAB 5309/AL)
Joaquim Pontes de Miranda Neto (OAB 5683/AL)
José Joel Marques do Nascimento (OAB 3052-AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Maria Bispo da Silva (OAB 2102/AL)
José Newton Alves de Melo (OAB 8769/AL)
José Roberto Andrade de Souza (OAB 4279/AL)
José Vicente Faria de Andrade (OAB 12119/AL)
Juliano Acioly Freire (OAB 6564/AL)
Keyla Polyanna Barbosa Lima (OAB 8889/AL)
Laércio Madson de Amorim Monteiro Filho (OAB 4382/AL)
Larissa Agostinho Wanderley (OAB 11799/AL)
Leonardo Lins Miranda (OAB 12453/AL)
Linaldo Freitas de Lima (OAB 5541/AL)
Lucas de Lima Moura (OAB 11100/AL)
Lucas Gomes Bombonato (OAB 19067/PA)
Lucas Marques Pinto (OAB 11216/AL)
Luiz Guilherme de Melo Lopes (OAB 6386/AL)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB 63440/MG)
Márcio André Santos de Andrade Filho (OAB 16060/AL)
Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB 15710A/AL)
Maria Lucilia Gomes (OAB 84206/SP)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 9395A/AL)
Paulo Henrique Falcão Breda (OAB 4280/AL)
Pedro Leão de Menezes F. Neto (OAB 6324/AL)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)

Raul Yussef Cruz Fraiha (OAB 19047/PA)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 14855A/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 192649/SP)
Roberto Tamer Xerfan Júnior (OAB 9117/PA)
Tácio Leite Carôzo Batista (OAB 13255/AL)

14ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA MUNICIPAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0405/2019
ADV: VANESSA CARNAÚBA DE LIMA NOBRE (OAB 7291/AL) - Processo 0000426-27.2013.8.02.0001 (apensado ao processo 

0012908-46.2009.8.02.0001) - Execução Contra a Fazenda Pública - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Rozilda 
Helena Lisbôa Nobre - Autos n° 0000426-27.2013.8.02.0001 Ação: Execução Contra A Fazenda Pública Exequente: Rozilda Helena 
Lisbôa Nobre Executado: Município de Maceió DESPACHO Tendo em vista que os cálculos de fl s. 28/29 já se encontram defasados, 
remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que seja atualizada a quantia executada. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito AB

ADV: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS, ADV: EURIDES P SOUTO ACCIOLY (OAB 3947/AL), ADV: WILTON EMANOEL 
AVILA DA SILVA (OAB 00005560AL) - Processo 0001448-43.2001.8.02.0001 (apensado ao processo 0055083-89.2008.8.02.0001) 
(001.01.001448-0) - Cumprimento de sentença - Processo e Procedimento - AUTOR: Sindicato dos Funcionarios da Camara de 
Maceio Sifi camm e outro - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0001448-43.2001.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: 
Sindicato dos Funcionarios da Camara de Maceio Sifi camm e outro Réu: Município de Maceió DECISÃO Diante da necessidade de dar 
continuidade ao presente cumprimento de sentença, passo a apreciar e pedido formulado às fl s. 3262/3263 pelo réu de cancelamento 
dos bloqueios efetuados nas contas do Município de Maceió/Poder Executivo maceioense. Conforme se constata nos autos, após 
regular trâmite processual, foi determinado bloqueio de valores das contas do Poder Executivo Municipal para suprir o não pagamento 
das requisições de pequeno valor pertencentes aos servidores da Câmara de Vereadores, nesta Ação representados pelo Sindicato dos 
Funcionários da Câmara de Maceió. Sucede que, após o bloqueio, o Município de Maceió requereu seu cancelamento, argumentando 
que o responsável pelo pagamento seria o Poder Legislativo, vez que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias são 
repassados mês a mês conforme artigos 168 e 29-A da Constituição da República. Instada a se manifestar, a Câmara de Vereadores 
sustentou a impossibilidade de bloqueio de suas contas, já que não fi gura no polo passivo desta demanda e afi rmou que tais valores 
não lhes foram repassados. Afi rmou também que o funcionamento do poder legislativo municipal restará prejudicado caso tenha que 
suportar esta despesa (fl s. 3299/3303). De fato, a Câmara de Vereadores não faz parte da relação processual, inclusive porque não 
tem personalidade jurídica própria que permita fi gurar no polo passivo desta demanda, já que sua personalidade judiciária se restringe à 
defesa de seus direitos institucionais, que não é o caso. Ora, se a Câmara de Vereadores jamais participou dos atos processuais, não há 
o que se falar em sua responsabilidade pelo pagamento da condenação fi xada em sentença. Registre-se, contudo, que não se trata de 
desconsideração à autonomia fi nanceira da Câmara de Vereadores, mas, tão somente, do reconhecimento de que a parte na demanda, 
desde seu nascedouro, é o Município de Maceió. E, ainda que o réu sustente que a quantia executada já foi repassada ao Poder 
Legislativo, deve-se atentar que essa é uma questão que ultrapassa os limites desta Ação, devendo o Município de Maceió procurar, se 
for o caso, meios mais adequados para soluciona-la. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de cancelamento dos bloqueios efetuados nas 
contas do Município de Maceió/Poder Executivo maceioense ( fl s. fl s. 2946 a 3108). Maceió, 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel 
Dória Ferreira Juiz de Direito AB
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ADV: JANAINA DA SILVA BEZERRA FERREIRA (OAB 7728/AL) - Processo 0002377-85.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Indenização Trabalhista - AUTOR: AURIAN DE BARROS LIMA - 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.

ADV: CHRISTIANE TAVARES MÉRO (OAB 6333/AL), ADV: MARA RÚBIA LIMA CAVALCANTI (OAB 1760/AL), ADV: ESTÁCIO DA 
SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL), ADV: RAIMUNDO ANTONIO PALMEIRA DE ARAUJO (OAB 1954/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA 
SANTOS LIMA (OAB 5558/AL) - Processo 0017673-60.2009.8.02.0001 (001.09.017673-2) - Cumprimento de sentença - Desapropriação 
- AUTOR: Município de Maceió - RÉU: ALVARO JOSE DO M VASCONCELOS e outro - Tendo em vista a aprovação do Precatório pelo 
setor competente, passo a arquivar o presente processo com as devidas baixas.

ADV: BIÂNCA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB 14866/AL) - Processo 0021694-11.2011.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - INTSSADO: Carlos Humberto Pereira da Silva - Processo n°: 0021694-11.2011.8.02.0001 
Ação: Procedimento Ordinário Exequente e Interessado: Município de Maceió e outro Executado e Réu: Severino Pinto de Araujo e outro 
ATO ORDINATÓRIO Vista ao Autor para requerer o que de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gustavo Tenório Cavalcante Silva 
Técnico Judiciário

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL) - 
Processo 0022773-25.2011.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Liminar - AUTOR: Heleno Manoel Filho - RÉU: Município de Maceió 
- Autos n° 0022773-25.2011.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Heleno Manoel Filho Réu: Município de Maceió DESPACHO 
Tendo em vista a anulação da sentença, conforme se verifi ca no acórdão de fl s. 197/203, intime-se a parte autora para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, devendo informar quais provas deseja produzir. Maceió(AL), 10 de setembro de 
2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: DIOGO CERQUEIRA LINS (OAB 7821/AL) - Processo 0030092-15.2009.8.02.0001/01 - Cumprimento de Sentença contra a 
Fazenda Pública - Repetição de indébito - AUTORA: TECMASTER SERVIÇOS TÉCNICOS - Vista ao aexequente sobre os documentos 
juntados, para informar se houve o efetivo pagamento.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), ADV: ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL), ADV: SABRINA 
DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL) - Processo 0033621-42.2009.8.02.0001 (001.09.033621-7) - Procedimento 
Ordinário - Multa Cominatória / Astreintes - REQUERENTE: Sebastião de Carvalho - REQUERIDO: Município de Maceió - Autos nº: 
0033621-42.2009.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Requerente: Sebastião de Carvalho Requerido: Município de Maceió ATO 
ORDINATÓRIO Tendo em vista a existência do Cumprimento de Sentença no sequencial 01, passo a arquivar os autos principais. 
Maceió, 10 de setembro de 2019 Antônia Danyra Ramos de Lima Cedida

ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL), ADV: MARA RÚBIA LIMA CAVALCANTI (OAB 1760/AL) - Processo 
0037470-85.2010.8.02.0001 (001.10.037470-1) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Município de 
Maceió - RÉU: José Deodato da Silva Filho - Autos n° 0037470-85.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Município de 
Maceió Réu: José Deodato da Silva Filho DESPACHO Intime-se o Município de Maceió para que, querendo, oponha contrarrazões aos 
embargos de declaração opostos às fl s. 66/68, no prazo legal. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira 
Juiz de Direito

ADV: FERNANDO SÉRGIO TENÓRIO DE AMORIM (OAB 4617/AL), ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 
(OAB /PG), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0037525-02.2011.8.02.0001 - Ação Civil Pública - Tratamento 
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: ‘ de Alagoas - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0037525-
02.2011.8.02.0001 Ação: Ação Civil Pública Autor: ‘ de Alagoas Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução oposta pela 
Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. A exequente pleiteia a 
execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 279/286. A parte executada, devidamente citada, 
não ofereceu impugnação, conforme certidão de fl . 352. Por estas razões, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, a fi m 
de que se procedesse com a atualização dos valores executados. Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria 
Judicial à fl . 346, fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 565,27 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino 
à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, 
face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de 
setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito BM

ADV: MARA RÚBIA LIMA CAVALCANTI (OAB 1760/AL), ADV: BÁRBARA ARAÚJO CARNEIRO (OAB 11642B/AL) - Processo 
0039893-18.2010.8.02.0001 (001.10.039893-7) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Município de 
Maceió - Autos n° 0039893-18.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Município de Maceió Réu: Fernando Nóbrega 
e outro DESPACHO Arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel 
Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL), ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), 
ADV: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS (OAB 4545/AL) - Processo 0042682-87.2010.8.02.0001 (001.10.042682-5) - 
Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: José Abílio da Silva Neto - RÉU: Município de Maceió - Autos 
nº: 0042682-87.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: José Abílio da Silva Neto Réu: Município de Maceió DECISÃO 
Trata-se de Execução oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente 
qualifi cados. A exequente pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 166/178. 
A parte executada impugnou o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de 
atualização indevidos. Ocorre que os índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF 
nos autos do Recurso Extraordinário 870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha 
sido conferido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante 
de utilização dos parâmetros do art. 1º-F da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas 
pela Corte Constitucional. Por estas razões, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a 
atualização dos valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que 
HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 296, fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em 
R$ 774,55 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquena e cinco centavos). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já 
informou a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA 
a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-
se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL) - Processo 0046650-28.2010.8.02.0001 (001.10.046650-9) - Cumprimento de 
sentença - Antecipação de Tutela / Tutela Específi ca - RÉU: Fazenda Pública Municipal de Maceió - Autos n° 0046650-28.2010.8.02.0001 
Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Paulo Roberto Moreira Costa Réu: Fazenda Pública Municipal de Maceió DESPACHO Intime-
se o Município de Maceió para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se recebeu os valores depositados a título de honorários. 
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Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito
ADV: SHEYLA SURUAGY AMARAL GALVÃO (OAB 11829/AL) - Processo 0047827-27.2010.8.02.0001 (001.10.047827-2) - 

Cumprimento de sentença - Pensão por Morte (Art. 74/9) - RÉU: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Maceió - IPREV - Autos n° 0047827-27.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Maria das Graças de Andrade Pires 
Réu: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió - IPREV DESPACHO Intime-se a exequente para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca das informações trazidas pela contadoria judicial às fl s. 226. Maceió(AL), 10 de setembro 
de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: ALEXSANDRE VICTOR LEITE PEIXOTO (OAB 4810/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB 5558/AL) 
- Processo 0050705-90.2008.8.02.0001 (001.08.050705-1) - Cumprimento de sentença - AUTOR: O Município de Maceió - Autos n° 
0050705-90.2008.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: O Município de Maceió Réu: José Maria de Lima Calheiros e outros 
DESPACHO Arquive-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), ADV: SANDRO SOARES LIMA (OAB 5801/AL), ADV: SABRINA DA 
SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL) - Processo 0057361-92.2010.8.02.0001 (001.10.057361-5) - Cumprimento de sentença 
- Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: Benilda Souza Silva - RÉU: Município de Maceió - 
Autos nº: 0057361-92.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Benilda Souza Silva Réu: Município de Maceió DECISÃO 
Trata-se de Execução oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente 
qualifi cados. A exequente pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 122/134. 
A parte executada impugnou o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de 
atualização indevidos. Ocorre que os índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF 
nos autos do Recurso Extraordinário 870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha 
sido conferido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante 
de utilização dos parâmetros do art. 1º-F da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas 
pela Corte Constitucional. Por estas razões, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a 
atualização dos valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que 
HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 432, fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 
643,73 (seiscentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou 
a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a 
competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-
se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: FERNANDO SÉRGIO TENÓRIO DE AMORIM (OAB 4617/AL), ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/
AL), ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0061269-60.2010.8.02.0001 (001.10.061269-6) 
- Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: Teresa Pereira dos Santos 
- RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0061269-60.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Teresa Pereira dos Santos 
Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município 
de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. A exequente pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados 
no acórdão de fl s. 143/159. A parte executada impugnou o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por 
utilização de índices de atualização indevidos. Ocorre que os índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados 
pelo Plenário do STF nos autos do Recurso Extraordinário 870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que 
posteriormente tenha sido conferido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da 
tese do embargante de utilização dos parâmetros do art. 1º-F da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas 
razões reconhecidas pela Corte Constitucional. Registro que o julgamento que está pendente se refere exclusivamente à possibilidade 
de modulação de efeitos do acórdão utilizado, não havendo mais discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F Da Lei nº. 
9494/97. Por estas razões, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a atualização dos 
valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os 
cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 238, fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 321,57 (trezentos 
e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá 
ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de 
Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. 
Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: VALÉRIA F. DE LUCENA ROSSO GOMES (OAB 3564/RN), ADV: THIAGO QUEIROZ CARNEIRO (OAB 12065B/AL) - 
Processo 0061656-75.2010.8.02.0001/02 - Embargos de Declaração - Anulação de Débito Fiscal - EMBARGANTE: Município de 
Maceió - EMBARGADO: Ana Karoline Ferreira de Lucena - Processo n°: 0061656-75.2010.8.02.0001/02 Ação: Embargos de Declaração 
Embargante: Município de Maceió Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva 
Principal \<\< Informação indisponível \>\> ATO ORDINATÓRIO Vista a parte Embargada para, querendo, oferecer impugnação aos 
Embargos de Declaração. Maceió, 10 de setembro de 2019 Glauquia Heires Rocha e Passos Analista Judiciário

ADV: CARLOS ROBERTO FERREIRA COSTA (OAB 3173/AL) - Processo 0071281-36.2010.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - 
Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Município de Maceió - Autos n° 0071281-36.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença 
Autor: Município de Maceió Réu: Maria de Fátima Estelita Barros DESPACHO Arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição. 
Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL), ADV: SANDRO SOARES LIMA (OAB 5801/AL), ADV: 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0071535-09.2010.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - 
Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: Florisval Soares Lima - RÉU: Município de Maceió - Autos 
nº: 0071535-09.2010.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Florisval Soares Lima Réu: Município de Maceió DECISÃO 
Trata-se de Execução oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente 
qualifi cados. A exequente pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 114/125. 
A parte executada impugnou o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de 
atualização indevidos. Ocorre que os índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF 
nos autos do Recurso Extraordinário 870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha 
sido conferido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante de 
utilização dos parâmetros do art. 1º-F da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas pela 
Corte Constitucional. Registro que o julgamento que está pendente se refere exclusivamente à possibilidade de modulação de efeitos do 
acórdão utilizado, não havendo mais discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F Da Lei nº. 9494/97. Por estas razões, os 
autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a atualização dos valores executados. Deste modo, 
INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 
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Contadoria Judicial à fl . 251, fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 547,77 (quinhentos e quarenta e sete reais 
e setenta e sete centavos). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá ser depositada 
a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - 
RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-
se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG), ADV: ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL), ADV: 
SABRINA DA SILVA CERQUEIRA DATTOLI (OAB 6898/AL) - Processo 0081851-81.2010.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - 
Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: José Jovêncio da Silva - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0081851-81.2010.8.02.0001 
Ação: Cumprimento de Sentença Autor: José Jovêncio da Silva Réu: Município de Maceió DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública 
do Estado de Alagoas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da certidão do Ofi cial de Justiça juntada às fl s. 172, 
a fi m de possibilitar o cumprimento da sentença do processo de conhecimento, sob pena de arquivamento dos autos. Ato contínuo, 
cumpra-se o comando fi nal de sentença de fl s. 147, de forma que expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG), ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 3208/SE) 
- Processo 0700901-73.2012.8.02.0001 - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - 
AUTOR: Defensoria Pública do Estado de Alagoas - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0700901-73.2012.8.02.0001 Ação: Ação 
Civil Pública Autor: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução oposta pela 
Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. Requer a exequente 
a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados em acórdão de fl s. 122/127. A parte executada, devidamente 
intimada, arguiu em síntese às fl s. 149/150 que é obrigação do credor apresentar planilha atualizada. Observo que a exequente requereu 
que os autos fossem remetidos à contadoria para atualização, contudo, entendo que deve ser aplicado o art. 534, do CPC, o qual 
estabelece os requisitos essenciais à propositura da execução. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO interposta pela 
edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo autor às fl s. 141/142, fi xando o valor do presente cumprimento 
de sentença em R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). Dito isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou 
a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a 
competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-
se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: GUSTAVO GUILHERME MAIA NOBRE DE ARRUDA (OAB 9649/AL) - Processo 0701225-19.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Enquadramento - AUTORA: Carla Andrea Costa Alves de Campos - Autos n° 0701225-19.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Carla Andrea Costa Alves de Campos Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 
Carla Andrea Costa Alves de Campos, devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, 
em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora ser servidora pública estatutária municipal e que, por ter 
concluído curso de Mestrado Profi ssional de Pesquisa em Saúde, faz jus à progressão em sua carreira, conforme o respectivo plano de 
cargos e carreira. Sustenta ter requerido administrativamente, em 30 de novembro de 2018, a devida progressão funcional por titulação, 
mas que a administração municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, requer a condenação da parte ré para que implante 
a sua progressão funcional automática, bem como pague as parcelas retroativas à data do requerimento administrativo. Devidamente 
citada, a parte ré apresentou contestação no qual aduz em síntese, falta de interesse processual, e que na eventualidade de ser 
superado tal pedido, que seja julgado improcedente a pretensão da parte autora. Requer ainda, que na eventualidade da procedência 
do pedido, que haja improcedência do valor pleiteado pela parte autora em sua planilha de cálculos. A parte autora apresentou réplica às 
fl s. 43/53. Com vista, o Ministério Público exime-se de exarar pronunciamento. Ocorre que, às fl s. 58, devido a exclusão da competência 
do Juizado Especial da Fazenda Pública das causas envolvendo promoção de servidor, a presente demanda fora redistribuída para 
este Juízo. Sendo assim, ratifi co todos os atos anteriores proferidos pelo retromencionado Juizado. É o relatório. Fundamento e decido. 
Adentrando no mérito, sabe-se que a progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de investidura em cargo 
público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de 
igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira 
escalonada em lei. A própria Carta Constitucional de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). Harmoniza-
se com esse preceito a lei que crie sistema de progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos servidores 
que concluam curso de pós-graduação, por exemplo, como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por não conduzir o 
funcionário a categoria ou a função diversa daquela para a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, da Lei Maior. Deste 
modo, para a solução da presente lide, fundamental é considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal nº 5.990/2011 - Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimento dos Profi ssionais Médicos do Serviço Público do Município de Maceió, que tratam desta questão, 
senão vejamos: Art. 5º A progressão funcional no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dar-se-á: I- (...) II- por titulação, através 
da habilitação do servidor nos seguintes níveis: b) mestrado Art. 9º As progressões por titulação, estabelecidas na forma do inciso II 
do art. 5º, dar-se-ão: I- (...) II- por avanço para o mesmo padrão da Classe imediatamente seguinte, para os títulos de mestrado ou de 
doutorado. (grifo nosso) Analisando o dispositivo supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que 
a parte autora preenche todos os requisitos legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no 
Diário Ofi cial do Município, para que surta os seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. 
Ora, se a própria Lei Municipal confere aos seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar 
sempre o aperfeiçoamento, a qualifi cação profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma 
observada e cumprida, sob pena de ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas 
em seus servidores. Vale, ademais, destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples 
aumento de remuneração, mas sim um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente 
assegurado pela legislação municipal em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal 
dos anos subsequentes, ainda se encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que 
resulta intuitivo que não pode a Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a 
nossa jurisprudência, conforme se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. 
PROGRESSÃO NA CARREIRA EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE 
REGÊNCIA COM PREVISÃO EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO 
DE CERRITO MESMO APÓS A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado 
o preenchimento dos requisitos necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, 
em razão da demandante não ter se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento 
anterior. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2007). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 5º, inciso 
LXIX, da Constituição Federal, e no art. 9º, II da Lei Municipal nº 5.990/2011, condenando o Município réu a proceder, no prazo de 05 
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(cinco) dias, a implantação da Progressão na Carreira da parte autora, além de pagar-lhe a diferença de seus vencimentos não recebida 
durante o período compreendido entre a data do requerimento administrativo de progressão funcional, novembro de 2018, e sua efetiva 
implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, sobre o valor acima arbitrado, os seguintes consectários legais: 
a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao mês; - a partir 
de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com o manual de 
cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, por fi m, que 
o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o termo inicial 
da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades deste caso, 
pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma das verbas 
remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código 
de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na 
distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS (OAB 13580/AL), ADV: GUSTAVO MEDEIROS SOARES ESTEVES (OAB 
11641A/AL) - Processo 0703428-90.2015.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Habitação - AUTOR: Município de Maceió e outro 
- RÉU: Olexsandro Rodrigues da Silva - Autos n° 0703428-90.2015.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Município de 
Maceió e outro Réu: Olexsandro Rodrigues da Silva DESPACHO Ao compulsar os autos verifi co que este juízo proferiu sentença (fl s. 
52/55), determinando à parte ré: a regularização da obra descrita na inicial (obrigação de fazer) e o pagamento de custas e honorários 
advocatícios no valor de 20% sob o valor da causa. No que tange à obrigação de fazer consistente em regularizar seu imóvel perante 
a municipalidade, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 536, que: Art. 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específi ca ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender 
ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas 
e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 
No caso em tela, muito embora proferida sentença para que a parte demandada regularizasse sua obra junto à municipalidade, não há 
qualquer indicação nos autos acerca do cumprimento da referida decisão. Verifi cado, portanto, o descumprimento da ordem judicial, 
intime-se a parte demandada, por mandado, para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa diária, ressalvando-se, ainda, a prática do crime de desobediência e de litigância 
de má-fé. Já no que se refere à obrigação de pagar quantia certa, intime-se o executado, no mesmo mandado supra mencionado, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia executada (R$ 126,01), devidamente atualizada e acrescida de 
custas, sob pena de o montante ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também 
no percentual de 10%, conforme previsão do art. 523 do CPC. Saliento, ademais, que: “Não efetuado tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (art. 523, § 3º). Publico. 
Intime-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: DIEGO MALTA BRANDÃO (OAB 11688/AL) - Processo 0703850-60.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Enquadramento 
- AUTOR: Frederico Theobaldo Ramos Rocha - Autos n° 0703850-60.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Frederico 
Theobaldo Ramos Rocha Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer ajuizada por 
Frederico Theobaldo Ramos Rocha, devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, em 
face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora ser servidor público municipal e que, por ter concluído curso 
de Mestrado em Gastroenterologia Cirúrgica pela Universidade Federal de São Paulo, faz jus à progressão em sua carreira, conforme 
o respectivo plano de cargos e carreira. Sustenta ter requerido administrativamente, em 13 de julho de 2016, a devida progressão 
funcional por titulação, mas que a administração municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, requer a condenação da 
parte ré para que implante a sua progressão funcional automática, bem como pague as parcelas retroativas à data do requerimento 
administrativo. Em decisão interlocutória de fl s. 79 foi determinada a citação da parte ré, para que, querendo, se manifestasse nos autos. 
Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação às fl s. 85/95, alegando em sede preliminar ausência de interesse processual, e 
no mérito arguiu pelo indeferimento do pleito da parte autora em razão da questão orçamentaria e da cláusula da reserva do possível. 
A parte autora apresentou impugnação à contestação às fl s. 99/107. Com vista, o Ministério Público, às fl s. 114/118, opinou pelo 
deferimento do pedido. É o relatório. Fundamento e decido. Adentrando no mérito, sabe-se que a progressão funcional por acesso, 
como é cediço, é uma forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os 
requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma classe e à mesma 
categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei. A própria Carta Constitucional de 1988 prestigiou a 
qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). Harmoniza-se com esse preceito a lei que crie sistema de progressão, dentro 
da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos servidores que concluam curso de pós-graduação, por exemplo, como forma 
de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por não conduzir o funcionário a categoria ou a função diversa daquela para a qual 
foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, da Lei Maior. Deste modo, para a solução da presente lide, fundamental é 
considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal nº 5.990/2011 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Profi ssionais 
Médicos do Serviço Público do Município de Maceió, que tratam desta questão, senão vejamos: Art. 5º A progressão funcional no 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dar-se-á: I- (...) II- por titulação, através da habilitação do servidor nos seguintes níveis: 
b) mestrado Art. 9º As progressões por titulação, estabelecidas na forma do inciso II do art. 5º, dar-se-ão: I- (...) II- por avanço para o 
mesmo padrão da Classe imediatamente seguinte, para os títulos de mestrado ou de doutorado. (grifo nosso) Analisando o dispositivo 
supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que a parte autora preenche todos os requisitos 
legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no Diário Ofi cial do Município, para que surta os 
seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. Ora, se a própria Lei Municipal confere aos 
seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre o aperfeiçoamento, a qualifi cação 
profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma observada e cumprida, sob pena de 
ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas em seus servidores. Vale, ademais, 
destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples aumento de remuneração, mas sim 
um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente assegurado pela legislação municipal 
em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal dos anos subsequentes, ainda se 
encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que resulta intuitivo que não pode a 
Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a nossa jurisprudência, conforme 
se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. PROGRESSÃO NA CARREIRA 
EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA COM PREVISÃO 
EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO DE CERRITO MESMO APÓS 
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A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado o preenchimento dos requisitos 
necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, em razão da demandante não ter 
se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento anterior. APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado 
em 14/06/2007). Pelo exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 5º, 
inciso LXIX, da Constituição Federal, e no art. 9º, II da Lei Municipal nº 5.990/2011, condenando o Município réu a proceder, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a implantação da Progressão na Carreira da parte autora, além de pagar-lhe a diferença de seus vencimentos não 
recebida durante o período compreendido entre a data do requerimento administrativo de progressão funcional, julho de 2016, e sua 
efetiva implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, sobre o valor acima arbitrado, os seguintes consectários 
legais: a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao mês; - a 
partir de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com o manual 
de cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, por fi m, 
que o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o termo 
inicial da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades deste 
caso, pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma das 
verbas remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fi xo em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II 
do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso contra este decisum e, após, arquive-se, com 
baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 3208/SE), ADV: FERNANDO SÉRGIO TENÓRIO DE AMORIM (OAB 4617/AL) - 
Processo 0704186-74.2012.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 
- AUTOR: Defensoria Pública do Estado de Alagoas - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0704186-74.2012.8.02.0001 Ação: 
Cumprimento de Sentença Autor: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução 
oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. A exequente 
pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 153/161. A parte executada impugnou 
o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de atualização indevidos. Ocorre que os 
índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF nos autos do Recurso Extraordinário 
870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha sido conferido efeito suspensivo aos 
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante de utilização dos parâmetros do art. 1º-F 
da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas pela Corte Constitucional. Registro que o 
julgamento que está pendente se refere exclusivamente à possibilidade de modulação de efeitos do acórdão utilizado, não havendo 
mais discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F Da Lei nº. 9494/97. Por estas razões, os autos foram remetidos para 
a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a atualização dos valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A 
IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 190, 
fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 153,46 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos). Dito 
isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de 
Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto 
no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito BM

ADV: GUSTAVO MEDEIROS SOARES ESTEVES (OAB 11641A/AL) - Processo 0704358-11.2015.8.02.0001 - Cumprimento de 
sentença - Habitação - AUTOR: Município de Maceió e outro - Autos n° 0704358-11.2015.8.02.0001 Ação: Cumprimento de Sentença 
Autor: Município de Maceió e outro Réu: Mario Jorge Evaristo da Silva DESPACHO Ao compulsar os autos verifi co que este juízo 
proferiu sentença (fl s. 57/60), determinando que a parte ré requeresse a regularização da obra descrita na inicial (obrigação de fazer) e 
o pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% sob o valor da causa (obrigação de pagar). No que tange à obrigação 
de fazer consistente em requerer a regularização do seu imóvel perante a municipalidade, dispõe o Código de Processo Civil, em seu 
artigo 536, que: Art. 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específi ca ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento 
de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. No caso em tela, muito embora proferida sentença 
para que a parte demandada requeresse a regularização da sua obra junto à municipalidade, não há qualquer indicação nos autos 
acerca do cumprimento da referida decisão. Verifi cado, portanto, o descumprimento da ordem judicial, intime-se a parte demandada, por 
mandado, para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de aplicação da multa diária, ressalvando-se, ainda, a prática do crime de desobediência e de litigância de má-fé. Já no que se refere 
à obrigação de pagar quantia certa, intime-se o executado, no mesmo mandado supra mencionado, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetue o pagamento da quantia executada (R$ 125,29), devidamente atualizada e acrescida de custas, sob pena de o montante 
ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios também no percentual de 10%, conforme 
previsão do art. 523 do CPC. Saliento, ademais, que: “Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 
logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (art. 523, § 3º). Publico. Intime-se. Maceió(AL), 10 de 
setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: JOSE ANTONIO GUTERRES DIAS (OAB 32222/RS) - Processo 0705299-29.2013.8.02.0001 - Execução Contra a Fazenda 
Pública - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - EXEQUENTE: PE DE APOIO COMPLEMENTOS 
ORTOPEDICOS LTDA - Autos n° 0705299-29.2013.8.02.0001 Ação: Execução Contra A Fazenda Pública Exequente: PE DE APOIO 
COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA Executado: MUNICIPIO DE MACEIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 
SENTENÇA Trata-se de Execução oposta por PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA, em face do Município de 
Maceió, ambos devidamente qualifi cados. Requer a exequente a satisfação de valores que lhe são devidos pelo Município réu, conforme 
faz prova através de Nota de Empenho juntada aos autos, dando conta de que entregou mercadoria à municipalidade, mas não o valor 
devido em razão da alienação procedida. Junta os documentos de fl s. 08 usque 23. O Município de Maceió, em que pese devidamente 
citado, a oferecer embargos à execução, quedou-se inerte, deixando de juntar qualquer espécie de resposta à demanda. Pois bem, diante 
da inexistência de embargos à execução por parte do Município de Maceió, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, 
fi xando o valor da execução do principal em R$ 53.325,00 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais), a serem atualizados 
desde o mês de janeiro de 2013 até a data da feitura dos cálculos, utilizando-se, para tanto, dos seguintes índices: juros de mora de 
acordo com os índices ofi ciais da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E. Remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial, para que proceda com a atualização do valor devido, segundo os parâmetros fi xados no parágrafo anterior. Após, 
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à Srª. Escrivã, para que dê início ao procedimento de formação do precatório requisitório devido. Sem honorários, face ao disposto no 
artigo 1º-D da Lei 9.494-1997. Arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Maceió,10 de setembro de 2019 Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DB

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0705306-73.2015.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - AUTOR: 
Cristiano Barbosa de Araújo - Autos nº: 0705306-73.2015.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Cristiano Barbosa de Araújo 
Réu: Município de Maceió DECISÃO Diante do que prevê a Súmula 011/2016 da Procuradoria Geral do Município de Maceió (Os 
processos judiciais em que os entes da Administração Direta e indireta Municipal forem parte não admitem autocomposição, não se 
justifi cando a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, inciso II da Lei 13.105 de 16 de março de 2015), salvo quando 
houver autorização específi ca em sentido contrário, a exemplo do disposto no art. 22 da Lei Delegada Municipal nº 02/2014)), deixo de 
aplicar o art. 334, §4º, II do NCPC, por ser medida, in casu, desnecessária e que vai de encontro à celeridade processual. Cite-se o 
Município réu, através de seu representante legal, para que, querendo, apresente resposta à presente demanda, no prazo de 30 (trinta) 
dias. Após, caso haja resposta por parte do réu, vista à parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em 
seguida, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público do Estado de Alagoas, para parecer. Maceió , 10 de setembro de 2019 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DB

ADV: CAIO ALBERTO WANDERLEY DE ALMEIDA (OAB 10036/AL), ADV: RODRIGO DELGADO DA SILVA (OAB 11152/AL), 
ADV: ALFREDO LUÍS DE BARROS PALMEIRA (OAB 10625/AL) - Processo 0705380-65.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Enquadramento - AUTOR: Nilton Silva Filho - Autos n° 0705380-65.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Nilton Silva 
Filho Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Nilton Silva Filho, devidamente qualifi cada e 
por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz o autor 
que é servidor público municipal e que, por ter concluído formação educacional a título de especialização, faz jus à progressão na sua 
carreira, conforme o respectivo plano de cargos e carreira. Sustenta que, em que pese já haja o Município procedido com a devida 
implantação, o fez a destempo, motivo pelo qual requer o pagamento das parcelas retroativas à data do requerimento administrativo, 
as quais, segundo seus cálculos, perfazem o montante de R$ 79.202,67 (Setenta e nove mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete 
centavos). Devidamente citada, a parte ré veio aos autos para discutir, tão somente, os índices utilizados pelo autor, dos quais discorda. 
Com vista, o Ministério Público deixou de opinar, haja vista entender pela inexistência de interesse público e primário que justifi que sua 
intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte autora alega ter direito à percepção 
dos valores retroativos compreendidos entre a data do requerimento administrativo e a efetiva progressão funcional, direito este que 
vem sendo desrespeitado pela omissão do Município réu. A progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de 
investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais 
elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente a mesma classe e categoria funcional, e em idêntica área de atuação 
da carreira escalonada em lei. A própria Carta Constitucional de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). 
Harmoniza-se com esse preceito a lei que crie sistema de progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos 
servidores que concluam curso de ensino superior (3º grau), por exemplo, como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, 
por não conduzir o funcionário a categoria ou a função diversa daquela para a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, 
da Lei Maior. Pois bem, resta indubitável que desde o momento em que o servidor levou ao conhecimento do ente público que perfazia 
todos os requisitos legais para a consolidação de um direito previsto na própria legislação, ser-lhe-á devido o pagamento decorrente do 
reconhecimento deste direito, ainda que o mesmo só tenha sido homologado anos depois da data de entrada do pedido administrativo. 
Por fi m, no que tange ao pedido de acréscimo de juros e correção monetária ao valor do principal, cumpre alguns esclarecimentos: Sabe-
se que, na data de 25 de março de 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF, ambos de 
relatoria do Ministro Luiz Fux, fi rmando os índices a serem aplicados quando da atualização de execuções contra a Fazenda Pública a 
serem pagos mediante precatório requisitório. Da mesma forma, é do conhecimento deste Juízo que a decisão acima teve sua efi cácia 
suspensa. No entanto, a suspensão apontada acima não obriga este Juízo - como parece entender o Município réu - à utilização dos 
parâmetros de correção que a municipalidade entende devidos. Muito pelo contrário, entendo justa e equânime a utilização do IPCA-E 
a título de correção monetária e do Índice básico da caderneta de poupança - TR a título de juros de mora, parâmetros corretamente 
utilizados pelo autor em seus cálculos. Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Município réu ao pagamento do 
montante de R$ 79.202,67 (Setenta e nove mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos), ao autor. Condeno a parte ré ao 
pagamento das custas judiciais adiantadas pelo autor, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, no montante de R$ 
7.920,26 (sete mil, novecentos e vinte reais e vinte e seis centavos) - 10% do valor da condenação -, em consonância com o que dispõe 
o artigo 85, §3º, I c/c artigo 86, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. À Sr. Chefe de Secretaria para que, restando tudo 
em ordem, dê início ao procedimento de formação do precatório requisitório devido ao autor, bem como da requisição de pequeno valor 
- RPV, devida aos advogados que assinam a petição inicial, a qual poderá ser expedida em nome do escritório que representam ou no 
de um único advogado, mediante a renúncia expressa dos demais. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019 Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DB

ADV: MARIA TAVARES FERRO (OAB 7241/AL) - Processo 0706717-26.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Enquadramento 
- AUTORA: Cláudia Moreira da Silva Tenório - Autos n° 0706717-26.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Cláudia Moreira 
da Silva Tenório Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Cláudia Moreira da Silva Tenório, parte 
devidamente qualifi cada e por intermédio de advogado constituído nos autos, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. 
Aduz a parte autora que é servidora pública municipal e que em 28 de março de 2011 requereu administrativamente progressão por 
especialidade, tendo sido implantada em janeiro de 2014. Contudo, afi rma que até a presente data não foi realizado o pagamento dos 
valores retroativos, devidos entre o protocolo do requerimento administrativo e a devida implantação. Pleiteia, assim, a condenação do 
Município de Maceió ao pagamento dos valores retroativos referentes à progressão de carreira, devidos desde a data do requerimento 
administrativo até a sua efetiva implantação. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em decisão interlocutória 
de fl s. 91/92 foi concedida o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da parte ré para que, querendo, se 
manifestasse nos autos. Devidamente citada, a parte ré ofereceu contestação, que, preliminarmente, impugnou o pedido de concessão 
dos benefícios da justiça gratuita, bem como o valor requerido pela parte autora e, por fi m, requereu, em caso de procedência dos 
pedidos autorais, que os valores fossem atualizados com base do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com juros a partir da citação. Com vista, 
por não vislumbrar interesse público primário a ser protegido, o Ministério Público entendeu por desnecessária a sua intervenção. Em 
síntese, é o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte autora alega ter direito à percepção dos 
valores retroativos compreendidos entre a data do requerimento administrativo e a devida implantação da sua progressão por titulação, 
direito este que vem sendo desrespeitado pela omissão do município réu. A progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma 
forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende 
a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente a mesma classe e categoria funcional, e em idêntica 
área de atuação da carreira escalonada em lei. E, tendo em vista que o próprio Município de Maceió reconheceu o direito da servidora e 
efetivamente implantou a progressão, resta analisar se houve perda patrimonial em razão de mora administrativa. De fato, entre a data 
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do requerimento administrativo e a efetiva implantação transcorreram alguns meses nos quais o pagamento da diferença salarial 
decorrente da progressão já era devido, posto que o autor já preenchia todos os requisitos legais para tanto, tendo, ademais, levado ao 
conhecimento da Administração tal fato, ao provocar-lhe para a concretização do seu direito. Portanto, desde o momento em que o 
servidor levou ao conhecimento do ente público que perfazia todos os requisitos legais para a consolidação de um direito previsto na 
própria legislação, ainda que a Administração só tenha homologado meses depois, o direito às verbas pleiteadas já estava reconhecido. 
Ora, se a Lei Municipal confere aos seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre 
o aperfeiçoamento, considerando que a criação da vantagem foi criada por lei, foi gerada a legítima expectativa de ganho patrimonial 
dos servidores que atendam aos requisitos legalmente impostos, e, por se tratar de atuação vinculada da Administração, não há que se 
invocar a teoria/cláusula da reserva do possível ou obstáculo orçamentário para a promoção de direito adquirido pelos servidores. É bem 
verdade que todo direito tem um custo para Administração e que esta deve atuar conforme diretrizes defi nidas em suas leis orçamentárias, 
todavia, há de se destacar que a criação do direito à progressão pressupõe uma previsão orçamentária anterior para viabilizar o direito 
criado. É contraditório o comportamento da Administração de criar um direito e posteriormente alegar indisponibilidade fi nanceira para 
custeá-lo, inclusive porque a própria Lei n.º 4.974/2000 estabelece em seu artigo 26 que “Fica o Poder Executivo autorizado a liberar os 
recursos fi nanceiros necessários ao cumprimento desta Lei.” Presume-se que o estudo do impacto fi nanceiro precede a previsão 
legislativa de criação de qualquer vantagem, sob pena de ferir o princípio da confi ança legítima, que em uma última análise, protege o 
Estado de Direito na medida em que evita que a Administração atue com excesso de discricionariedade, e impõe que atue segundo o 
princípio da legalidade. Assim, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para a concessão do direito pleiteado, pois faz 
parte da atividade administrativa a distribuição dos recursos conforme as garantias legais previstas e as necessidades dos administrados, 
o que leva necessariamente à adequação dos gastos públicos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE RECURSAL NA QUALIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO. ART. 499 
DO CPC. INTERESSE NA SOLUÇÃO DO MANDAMUS DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO. 
MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. NEGATIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA 
CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL 
ESTABELECIDO NO ART. 169 DA CF E ART. 19, III, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. A limitação relativa aos gastos com pessoal estabelecida na Constituição Federal 
e Lei de Responsabilidade Fiscal, visa a que o Poder Público tome providências no sentido de adequar seus gastos à lei, extinguindo 
cargos público vagos e não criando despesas extras, por exemplo; em nada impedindo, porém, a concessão de direitos assegurados em 
lei aos servidores, o que, aliás, está expressamente ressalvado no art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O Pedido, com fundamento no artigo 20 da Lei 
Municipal n.º 4.974, condenando o Município de Maceió ao pagamento das diferenças salariais referentes à progressão de carreira por 
titulação da parte autora, compreendido entre o período de março de 2011 (data do requerimento administrativo) e dezembro de 2013 
(mês anterior a implantação da progressão). Destaque-se que devem incidir, sobre o valor acima arbitrado, os seguintes consectários 
legais: a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao mês; - a 
partir de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com o manual 
de cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, por fi m, 
que o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o termo 
inicial da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades deste 
caso, pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma das 
verbas remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, bem como em honorários advocatícios de 
sucumbência, no montante de 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o que dispõe o artigo 85, § 3º, I do Código de 
Processo Civil. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código 
de Processo Civil. Publico. Intime-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: MANUELA CARVALHO MENEZES (OAB 9246/AL) - Processo 0706805-30.2019.8.02.0001 - Ação Civil Pública - Saúde - 
AUTOR: Defensoria Pública do Estado de Alagoas - Autos n° 0706805-30.2019.8.02.0001 Ação: Ação Civil Pública Autor: Defensoria 
Pública do Estado de Alagoas Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS tendo como benefi ciário o Sr. RUAN THIAGO 
ALBUQUERQUE ARAUJO, devidamente qualifi cado, em desfavor do MUNICÍPIO DE MACEIÓ, igualmente qualifi cado. Aduz a parte 
autora, em suma, que o benefi ciário da demanda, é portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas 
drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde - CID F19.1, apresentando comportamento inadequado. 
Afi rma que é agressivo e ameaçador com seus familiares, com vizinhos e transeuntes, colocando-se em perigo, além dos terceiros a ele 
suscetíveis. Ademais, o assistido tem histórico de outras internações, sem continuidade adequada de tratamento após a alta. Assim, com 
fulcro no direito constitucional à saúde, o autor vale-se do presente feito para que este Juízo condene o Município a realizar a internação 
compulsória do benefi ciário desta ação. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por entender preenchidos 
os requisitos previstos no Código de Processo Civil, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Concedida a antecipação 
dos efeitos da tutela, fora determinada a citação da parte ré, a qual não apresentou Contestação, conforme se comprova na Certidão 
de fl . 83. O Ministério Público Estadual se manifestou às fl s. 88/94 opinando pela procedência do pedido. É o relatório. Fundamento 
e decido. Em primeiro lugar, destaque-se a desnecessidade de dilação probatória, já que os documentos acostados aos autos são 
per se sufi cientes para a análise e julgamento do feito. No caso em exame, a necessidade de internação resta evidenciada pelos 
laudos médicos acostados aos autos, cujo teor revela a imprescindibilidade no referido tratamento. Respaldando o direito, as normas 
da Constituição Federal vigente sobre saúde são claras e diretas: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fi scalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. O conteúdo de tais artigos não pode ser 
considerado como mera norma programática ou, mesmo, mera promessa legislativa a depender de previsão orçamentária para a sua 
execução. Além disso, os dispositivos supramencionados não condicionam a efetivação do direito a qualquer limitação fi nanceira ou à 
relevância pública sobre as ações e serviços de saúde. Destaco, ainda, que a reconhecida solidariedade entre os entes federativos no 
que se refere à prestação da assistência à saúde permite a legitimidade de todos eles, conjunta ou isoladamente, para fi gurarem no polo 
passivo das demandas que objetivam a garantia deste direito, conforme, aliás, entende pacifi camente a Jurisprudência. Para subsidiar 
o entendimento exposto, faz-se pertinente transcrever o disposto no art. 6º da Lei n.º 10.216/2001: Art. 6º A internação psiquiátrica 
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os 
seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação 
involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada 
pela Justiça. Na hipótese concreta ora analisada, o laudo acostado à fl . 29/30 dá conta da imperiosidade da medida ora pleiteada, tanto 
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que já na Decisão Interlocutória, quando da apreciação da Tutela de Urgência, fora determinada a antecipação dos efeitos da tutela 
no que pertine à internação do benefi ciário. No que tange à responsabilidade da municipalidade em fornecer o tratamento pleiteado, é 
fato que a saúde se traduz em um direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, CF) e é tutelada constitucionalmente através de uma regra, prevista no artigo 196, que impõe ao Estado lato sensu (União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal) o dever de garanti-lo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do STF. Logo, 
vê-se que compete ao Estado (aqui entendido em sentido amplo, de modo a abranger União, Estados-membros, Distrito Federal e 
Municípios) a assistência às pessoas que dele necessitam, devendo o direito à saúde ser efetivado da maneira mais célere possível. 
Ex positis, confi rmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 
com fulcro nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, determinando que o Município de Maceió forneça ao benefi ciário 
desta ação tratamento especializado em dependência química sob o regime de internamento involuntário, pelo período que perdurar 
seu tratamento. Entretanto, considerando que os recursos destinados ao cumprimento da presente decisão tem origem pública, sendo 
ademais limitados, de modo que devem ser empregados da melhor forma possível no atendimento das necessidades da população 
em geral, determino que o Município de Maceió forneça o tratamento preferencialmente em estabelecimento conveniado com a rede 
pública de saúde, utilizando-se do preço estabelecido na tabela do SUS para pagamento de procedimentos deste porte. Em se tratando 
de Ação Civil Pública, não se afi gura possível a fi xação de honorários de sucumbência em prol da Defensoria e do Ministério Públicos, 
salvo na hipótese de comprovada e inequívoca litigância de má fé (art. 17 e 18 da Lei 7.347/85), uma vez que, legitimados, atuam em 
nome da coletividade para a defesa dos mais necessitados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 895530/PR 
e AgRg no AREsp 221.459/RJ). Aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso do presente decisum e, após, arquive-se, com 
baixa na distribuição. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória 
Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: RITA DE CÁSSIA TELLES DA SILVA (OAB 13239/AL), ADV: CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE (OAB 11646/
AL) - Processo 0707458-03.2017.8.02.0001 - Mandado de Segurança - Enquadramento - IMPETRANTE: Hugo de Santana Maia - 
IMPETRADO: Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimonio - Autos nº: 0707458-03.2017.8.02.0001 Ação: 
Mandado de Segurança Impetrante: Hugo de Santana Maia Impetrado: Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e 
Patrimonio DECISÃO Trata-se de Execução, interposta por Hugo de Santana Maia, parte devidamente qualifi cada, em face do Município 
de Maceió, igualmente qualifi cado. Requerer o exequente a execução dos valores inerentes a verbas de natureza salarial, os retroativos 
e honorários advocatícios, conforme fi xado por este Juízo na sentença que julgou o mérito da demanda. A parte executada, às fl s. 246, 
declinou o seu interesse em impugnar a execução, entendendo que os valores apresentados estão em conformidade com a decisão 
transitada em julgado. Diante da inexistência de embargos à execução por parte do Município de Maceió, HOMOLOGO os cálculos 
apresentados pelo exequente na petição de fl s. 228/232 no valor de R$ 12.425,94 (doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa 
e quatro centavos). Dito isto, INTIME-SE a exequente para informar seus dados, a fi m de que, restando tudo em ordem, o Cartório, 
EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Sem honorários, face ao 
disposto no artigo 1º-D da Lei 9.494/1997. Publique-se. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira 
Juiz de Direito DF

ADV: DR. MIRABEL ALVES ROCHA (OAB 4489/AL) - Processo 0709507-90.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: SELMA LÚCIA TELES DA SILVA - Autos n° 0709507-
90.2012.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: SELMA LÚCIA TELES DA SILVA Réu: MUNICÍPIO DE MACEIÓ DESPACHO 
Conforme o Art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil, Remetam-se os Autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Maceió(AL), 10 de 
setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), ADV: ANA KARINA BRITO DE BRITO (OAB 7411B/AL) - Processo 
0709778-02.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: JOSÉ DOS SANTOS - RÉU: 
MUNICIPIO DE MACEIO - Autos n° 0709778-02.2012.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: JOSÉ DOS SANTOS Réu: 
MUNICIPIO DE MACEIO DESPACHO Em conformidade com o que requer o Ministério Público Estadual às fl s. 101, intime-se a parte 
autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove, através de laudo médico atualizado, a necessidade de continuidade do 
tratamento que implica em deslocamento frequente a unidade de saúde, bem como para que junte aos autos comprovante de renda 
familiar com fi ns de aferição do preenchimento dos requisitos legais. Após, dê-se nova vista dos autos ao parquet para parecer acerca 
do mérito. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: LAIS TOJAL COELHO (OAB 11314/AL) - Processo 0710027-16.2013.8.02.0001/01 (apensado ao processo 0710027-
16.2013.8.02.0001) - Cumprimento de sentença - Plano de Classifi cação de Cargos - AUTORA: MICHELLYNE GALDINO LIMA IBANEZ - 
Autos n° 0710027-16.2013.8.02.0001/01 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: MICHELLYNE GALDINO LIMA IBANEZ Tipo Completo 
da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> 
DESPACHO INTIMEM-SE ambas as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca dos cálculos apresentados 
pela Contadoria Judicial às fl s. 49/51, bem como a parte exequente acerca das alegações apresentadas pelo executado às fl s. 29/40. 
Após, voltem-me os autos conclusos para decisão. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito 
BM

ADV: ELZA MARINHO DE MELO LIMA (OAB 3227/AL) - Processo 0710123-60.2015.8.02.0001 - Petição - Suspensão - AUTORA: 
Rosangela Morais da Silva - Autos n° 0710123-60.2015.8.02.0001 Ação: Petição Autor: Rosangela Morais da Silva Réu: INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MACEIO SENTENÇA Trata-se de Ação Anulatoria de Debito com Pedido de Liminar 
ajuizada por Rosângela Morais da Silva, parte devidamente qualifi cada e por intermédio de advogado constituído nos autos, em face da 
Prefeitura Municipal de Maceió, igualmente qualifi cada. Compulsando os autos observa-se que a autora em sua inicial, preencheu o polo 
passivo da demanda com “Prefeitura Municipal - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió” e, ao emendar a exordial, 
às fl s. 16/17, aponta como réu o “Município de Alagoas”. Desta forma, por não se sabe ao certo se a autora atua em face da Prefeitura 
Municipal de Maceió - a qual possui natureza jurídica de órgão da pessoa jurídica Município de Maceió, não possuindo, em razão disto, 
personalidade para fi gurar como réu em demandas judiciais -, contra o IPREV - autarquia municipal com personalidade própria para 
ocupar, per se, o polo passivo da demanda - ou o “Município de Alagoas”, ente inexistente, foi determinado a autora que emendasse 
a inicial, sob pena de indeferimento e consequentemente a extinção do feito. Devidamente intimada observa-se a autora indicou 
novamente, às fl s. 24, a “Prefeitura de Maceió - IPREV” como polo passivo, persistindo assim a incerteza contra qual ente a autora ajuiza 
a presente demanda. É o relatório, sucintamente. Acerca dos requisitos da Inicial, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 319. A 
petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profi ssão, 
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio 
e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especifi cações; V - o valor 
da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou 
não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na 
petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta 
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de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao 
disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 
320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verifi car que a petição 
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de difi cultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido 
ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. () Art. 485. O juiz não resolverá 
o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) No caso em tela, após verifi car irregularidades na Exordial capazes de difi cultar o 
julgamento do processo - ausência de correta qualifi cação da parte passiva -, foi determinado à parte autora que a emendasse, sob pena 
de indeferimento. Apesar disto, a parte autora não corrigiu a irregularidade apontada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único c/c o art. 485, I, todos do Código de 
Processo Civil. Aguarde-se o prazo recursal e, em inexistindo recurso deste decisum, arquive-se, com baixa na distribuição. Sem custas. 
Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito GF

ADV: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS (OAB 4545/AL), ADV: ERICK DAVISSON DE OLIVEIRA MELO (OAB 
14101/AL), ADV: BRUNO DA FONSECA LISBOA (OAB 11797/AL) - Processo 0711262-08.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Enquadramento - AUTOR: Wandeck Nunes da Silva - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0711262-08.2019.8.02.0001 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Wandeck Nunes da Silva Réu: Município de Maceió DESPACHO Vista ao Ministério Público para emissão 
de parecer. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: OTHONIEL PINHEIRO NETO (OAB 6154/AL) - Processo 0711438-94.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - RÉ: Maria Josete dos Santos Vieira - Autos n°: 0711438-94.2013.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Município de Maceió Réu: Maria Josete dos Santos Vieira 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

ADV: ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL) - Processo 0711453-63.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Tratamento 
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0711453-63.2013.8.02.0001 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: CLAUDEMIR EMILIANO Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Cominatória cumulada 
com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Claudemir Emiliano, através da Defensoria Pública do Estado 
de Alagoas, devidamente qualifi cado, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora que em razão da 
enfermidade que o acomete - Insufi ciência renal crônica e transtorno não especifi cado do rim, codifi cado sob o nº CID: N18.0 e N28, este 
necessita fazer uso do seguinte medicamento: Cloridrato de Cinacalcete, 30mg, na quantidade mensal de 30 capsulas, de uso contínuo, 
conforme laudo médico acostado aos autos. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, fora determinada a citação da parte ré, 
que apresentou contestação às fl s. 33/42. Às fl s. 199/201, foi requerido a modifi cação da tutela já antecipada, ao qual foi deferido em 
decisão interlocutória de fl s. 204/206. Em decisão interlocutória de fl s. 222/223, fora determinado o bloqueio para o fornecimento dos 
medicamentos, assim a parte autora fora intimada para juntar aos autos as notas fi scais comprovando a utilização do valor bloqueado 
, transcorrendo o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl . 230. A Defensoria Pública alegou que não conseguiu comunicar-se 
com a parte, requerendo assim a intimação pessoal. A parte ré, em petição de fl . 253, requereu a prestação de contas do valor bloqueado, 
bem como apresentou documento informando que a parte autora faleceu no ano de 2015. Intimada a parte autora a manifestar-se acerca 
das alegações apresentadas pelo Município de Maceió, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, conforme certidão de fl . 260. 
É o relatório. Fundamento e decido. Em relação ao pedido do Município de Maceió para a comprovação de contas do valor bloqueado, 
não verifi co a existência de indícios de fraude da parte autora em relação ao uso do valor bloqueado, devendo a parte ré entrar com Ação 
de Conhecimento para obtenção da prestação requerida. Dito isto, vale destacar que o sistema processual civil brasileiro dispõe que, 
para que o autor alcance a providência jurisdicional de mérito, é necessário, antes de tudo, que a petição inicial atenda às condições da 
ação, bem como preencha os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse processual, que 
se consubstancia não apenas na utilidade, mas principalmente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 
objetivo no caso concreto, deixou de existir em face do falecimento da parte autora. Assim, o feito padece, ante a perda do objeto da 
ação ocasionada pelo falecimento do Autor, condição sine qua non para o seu regular e válido prosseguimento, conforme determina o 
artigo 485, VI e IX do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verifi car 
ausência de legitimidade ou de interesse processual (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal; Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, em face do que dispõe o artigo 485, inciso 
VI e IX, do Novo Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir e morte da parte autora. Sem custas e 
sem honorários. Aguarde-se o prazo para interposição de eventual recurso do presente decisum e, após, arquive-se, com baixa na 
distribuição. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito BM

ADV: WENDELL AGENOR CAVALCANTI LIMA DOS SANTOS (OAB 15438/AL) - Processo 0711625-29.2018.8.02.0001 - 
Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: Alfredo de Oliveira Silva - Autos n°: 0711625-29.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Alfredo de Oliveira Silva Réu: Município de Maceió 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LINS (OAB 3386/AL) - Processo 0712589-32.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Habitação - AUTOR: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO URBANO - SMCCU e outro - Autos nº: 
0712589-32.2012.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO 
URBANO - SMCCU e outro Réu: Suelane Raquel Santos da Silva e outro DECISÃO Defi ro o requerimento formulado pelo Município 
de Maceió às fl s. 57/58, ao passo que determino a alteração do polo passivo da demanda, fazendo constar como réu o Sr. Fernando 
Fonseca dos Santos. Sendo assim, cite-se o réu, no endereço indicado na petição de fl s. 57/58, para, querendo, apresentar contestação 
à presente demanda, no prazo legal. Maceió, 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM), ADV: CARLOS DOS ANJOS NETO (OAB 10558/AL) - Processo 
0712720-65.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTORA: Sueli Teresinha Cruz Rodrigues - RÉU: 
Município de Maceió - Autos n°: 0712720-65.2016.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Sueli Teresinha Cruz Rodrigues Réu: 
Município de Maceió 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, fi ca 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 modifi cativos, 
acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019

ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0713750-33.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Enquadramento - AUTORA: Aline Maria Alexandre Rocha - Autos n° 0713750-33.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Aline Maria Alexandre Rocha Réu: Município de Maceió DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer. 
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Após, voltem-me conclusos. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito
ADV: GUSTAVO MEDEIROS SOARES ESTEVES (OAB 11641A/AL), ADV: BRUNO KLEFER LELIS (OAB 12997B/AL) - Processo 

0714015-69.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Licenças - AUTOR: Município de Maceió - Autos n°: 0714015-69.2018.8.02.0001 
Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município de Maceió Réu: Joana Bibiana da Silva e outro 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

ADV: CAMILLA SOARES VILARINS TENÓRIO (OAB 15509/AL) - Processo 0714085-52.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Promoção / Ascensão - AUTORA: Maria das Graças Soares da Silva - Autos n° 0714085-52.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Maria das Graças Soares da Silva Réu: Município de Maceió DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 
Estadual, para parecer. Após, voltem-me conclusos para sentença. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira 
Juiz de Direito

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0714161-76.2019.8.02.0001 - Prestação de Contas - Exigidas - 
Obrigações - AUTORA: Rosicleide Santos de Lima - 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.

ADV: ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA (OAB 4814/AL) - Processo 0714552-41.2013.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Tratamento 
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0714552-41.2013.8.02.0001 Ação: 
Cumprimento de Sentença Autor: MARIA DIJANETE SILVA Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução oposta pela 
Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. A exequente pleiteia 
a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 251/256. A parte executada impugnou o 
cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de atualização indevidos. Ocorre que os 
índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF nos autos do Recurso Extraordinário 
870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha sido conferido efeito suspensivo aos 
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante de utilização dos parâmetros do art. 1º-F 
da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas pela Corte Constitucional. Registro que o 
julgamento que está pendente se refere exclusivamente à possibilidade de modulação de efeitos do acórdão utilizado, não havendo 
mais discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F Da Lei nº. 9494/97. Por estas razões, os autos foram remetidos para 
a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a atualização dos valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A 
IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 316, 
fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 532,46 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Dito 
isto, e diante do fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de 
Secretaria que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto 
no artigo 1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito BM

ADV: ERICK DAVISSON DE OLIVEIRA MELO (OAB 14101/AL), ADV: BRUNO DA FONSECA LISBOA (OAB 11797/AL) - Processo 
0716588-46.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Enquadramento - AUTORA: Eliane Barbosa Serafi m - Autos n° 0716588-
46.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Eliane Barbosa Serafi m Réu: Município de Maceió DESPACHO Vista ao 
Ministério Público para emissão de parecer. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: VITAL JORGE LINS CAVALCANTI DE FREITAS (OAB 4545/AL), ADV: ERICK DAVISSON DE OLIVEIRA MELO (OAB 
14101/AL), ADV: BRUNO DA FONSECA LISBOA (OAB 11797/AL) - Processo 0716593-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Enquadramento - AUTOR: Moisés Guimarães dos Santos - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0716593-68.2019.8.02.0001 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Moisés Guimarães dos Santos Réu: Município de Maceió DESPACHO Vista ao Ministério Público para 
emissão de parecer. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: FABRÍCIO BARBOSA MACIEL (OAB 8087/AL) - Processo 0716716-71.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Classifi cação 
e/ou Preterição - AUTOR: Vitor Rodrigues Câmara - Autos n° 0716716-71.2016.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Vitor 
Rodrigues Câmara Réu: Município de Maceió e outro SENTENÇA Trata-se de Procedimento Ordinário com pedido de tutela de urgência 
proposta por Vitor Rodrigues Câmara, devidamente qualifi cado na inicial, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz 
a parte autora que prestou concurso público (Edital nº 03/2012) para o cargo de Técnico de Análise Epidemiológica, vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde, em que foram ofertadas 02 (duas) vagas, logrando em defi nitivo a 3ª (terceira) colocação. Tendo saído 
no DOM a portaria de nomeação da candidata e 2ª (segunda) colocada, Alessandra Pereira Viana, em 26 de agosto de 2015, ela deixou 
de se apresentar no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, gerando - assim sustenta - ao autor o direito líquido e certo à imediata 
nomeação após o citado prazo. Argumenta ter requerido administrativamente (Proc. nº. 0200.095793/2015) que fosse feita a sua 
nomeação, tendo o pedido sido indeferido por meio de despacho, sob a alegação de que a Administração Pública teria a possibilidade de 
chamá-lo até o término da validade do certame. Pretende, assim, a imediata convocação do autor para o cargo vago, requereu a 
concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, não concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (fl s. 66/67). 
Na contestação, aduziu o Município que apenas candidatos aprovados dentro do número de vagas teriam direito à imediata nomeação, 
entendendo se tratar de mera vacância, além da impossibilidade ante os limites previstos na LRF (fl s. 75/91). Na réplica, o autor enfrentou 
os pontos da contestação e reiterou os termos do pedido (fl s. 95/101). O Ministério Público, por sua vez, não vislumbrou a existência de 
interesse público primário a ser protegido (fl . 105), ao passo em que o Juizado declinou da competência remetendo os autos a esta Vara 
da Fazenda Pública Municipal. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação de procedimento ordinário com pedido de tutela de 
urgência na qual a controvérsia cinge-se à possibilidade de imediata nomeação da parte autora, aprovada inicialmente fora do número 
de vagas previstas no Edital nº. 03/2012 para o cargo de Técnico de Análise Epidemiológica, em virtude da reconhecida vacância de 
servidores pela municipalidade. Concedo o benefício da justiça gratuita, requerido pelo autor e ainda pendente de exame por não 
verifi car elementos que se oponham à sua concessão, pelo contrário. Trata-se de aprovado em concurso de nível médio na expectativa 
de ver sua pretensão acolhida ou não. No que tange ao mérito da demanda, verifi co que em tema de concursos públicos, vem se 
observando uma diferenciação das consequências jurídicas decorrentes de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas 
pelo edital e dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Quanto àqueles, o que se tem entendido sem maiores discussões é 
que se o edital do concurso previu determinado número de vagas, a Administração fi ca vinculada a seu provimento, em virtude da 
presumida necessidade para o desempenho das respectivas funções. Assim, deve assegurar-se a todos os aprovados dentro do referido 
número de vagas direito subjetivo à nomeação. Sendo assim, a falta de nomeação é que deve constituir exceção, cabendo ao órgão 
público comprovar, de forma fundamentada, a sua omissão. De outra banda, quanto aos candidatos aprovados fora do número das 
vagas ofertadas, após intermináveis debates no âmbito doutrinário e no âmbito jurisprudencial, foi proferida decisão pelo STF, em sede 
de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, na qual foi fi xada tese a ser aplicada em todos os processos 
que tratam da matéria no Tema 784. A despeito da menção pelo Município desta tese e que haveria mera vacância para afastar o direito 
à nomeação do autor, frise-se que sequer mencionou o autor a existência desse direito com base na abertura de novas vagas para o 
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mesmo cargo (e não aparenta ser esta a hipótese dos autos). Trata-se da mesma vaga anteriormente ofertada, tornada vaga em 
decorrência da não apresentação da 2ª colocada, Alessandra Pereira Viana. Ora, defl ui-se que, se há a necessidade de se convocar 
candidato aprovado para preencher a 2ª (segunda) vaga das únicas 2 (duas) ofertadas para o cargo e esse candidato não comparece, o 
3ª (terceiro) colocado, no caso, o autor, passa a fi gurar dentro do número de vagas, tendo direito à nomeação, mormente quando 
manifesta por meio da Portaria nº. 1135 de 26 de agosto de 2015 a necessidade de se preencher a vaga com o segundo colocado, ainda 
que à época fosse Alessandra Pereira Viana. Assim, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade da 
Administração Pública, quando esta discricionariedade deixa de estar amparada em lei, tornando-se arbitrariedade. Mais ainda, a 
discricionariedade aqui não é mais mera faculdade, ela é reduzida ao patamar zero, quando descabe margem de opção à Administração 
- o que é o caso em tela: Em casos análogos a este, cabe atentar aos recentes julgados a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. 
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O entendimento do Tribunal de origem 
não destoa da jurisprudência do STJ fi rmada de que, “havendo desistência de candidatos melhor classifi cados, fazendo com que os 
seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o 
direito à vaga disputada” (RMS 55.667/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702352/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS. INAPTIDÃO DE 
CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO 
COMO EXCEDENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas 
no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o Em. Ministro 
Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral. 2. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão 
de outros concorrentes mais bem classifi cados, ou de eventuais desistências, reclassifi ca-se e passa a fi gura nesse rol de vagas 
ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação. Precedentes. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 
52.251/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 07/12/2017) PROCESSUAL 
CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCON/DF. CANDIDATA APROVADA FORA DO 
NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR 
DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. IMPEDIMENTO DECORRENTE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado 
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. 
Caso em que a Impetrante logrou aprovação, na 13ª classifi cação, no concurso público para o cargo de Técnico de Atividade de Defesa 
do Consumidor - Técnico de Contabilidade do PROCON/DF, no qual havia previsão de 08 (oito) vagas, sendo que 5 (cinco) candidatos 
melhor classifi cados desistiram do certame. III. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 
n. 837311/PI), fi xou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o 
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV - Por outro lado, em relação àqueles candidatos 
aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também 
submetido à sistemática da Repercussão Geral, fi xou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir 
dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classifi cados, fazendo com que os seguintes 
passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga 
disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente 
de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação. VI. 
Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado. 
(RMS 53.506/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) Descabe, ainda, 
a alegação de limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não há nos autos prova factível de óbice à nomeação, quando foi 
de iniciativa da própria Administração convocar o segundo colocado. Se há convocação, há sinalização de recursos e, assim, necessidade, 
de preenchimento da vaga. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, para determinar ao Município de Maceió a imediata 
nomeação do autor para o cargo de Técnico de Análise Epidemiológica, em concurso por meio do Edital nº. 03/2012, sob pena de multa 
diária do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com fundamento no art. 98, § 2º do CPC e no art. 85, § 3º, I, fi xo os honorários em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do proveito econômico. Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita. Ocorrendo o trânsito em julgado, 
arquive-se. Publique-se e intime-se. Maceió,05 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: BRUNO KLEFER LELIS (OAB 12997B/AL) - Processo 0717251-29.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Licenças - 
AUTOR: Município de Maceió - Autos n°: 0717251-29.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município de Maceió Réu: 
Davi Freire de Carvalho Côrtes 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

ADV: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LINS (OAB 3386/AL) - Processo 0717792-72.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Habitação - AUTOR: Município de Maceió e outro - Autos n° 0717792-72.2012.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município 
de Maceió e outro Réu: Alberto Testa DESPACHO Intime-se o Município de Maceió para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 
acerca da certidão do ofi cial de justiça juntada às fl s. 59, devendo, na oportunidade, qualifi car corretamente o polo passivo da demanda, 
sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz 
de Direito

ADV: ANDRESA WANDERLEY DE GUSMÃO BARBOSA (OAB 9293/AL) - Processo 0718069-44.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Saúde - AUTOR: Wellington Castro do Nascimento Costa, Neste Ato Representado Por Margot Castro do Nascimento - ATO 
ORDINATÓRIO Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal.

ADV: BRUNO KLEFER LELIS (OAB 12997B/AL) - Processo 0718293-16.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Licenças - 
AUTOR: Município de Maceió - Autos n°: 0718293-16.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município de Maceió Réu: 
Super Mercados de Peças Novas e Usadas L 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

ADV: JOÃO SAPUCAIA DE ARAUJO NETO (OAB 4658/AL), ADV: BRUNO KLEFER LELIS (OAB 12997B/AL) - Processo 0719032-
86.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Licenças - AUTOR: Município de Maceió - RÉ: Marileuza Maria Lima da Silva - Autos 
n°: 0719032-86.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município de Maceió Réu: Marileuza Maria Lima da Silva ATO 
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista à(o) 
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douta(o) representante do Ministério Público. Maceió, 10 de setembro de 2019
ADV: ANDRESA WANDERLEY DE GUSMÃO BARBOSA (OAB 9293/AL) - Processo 0719155-50.2019.8.02.0001 - Procedimento 

Ordinário - Saúde - AUTOR: Renato Lindoso Cavalcanti - Autos nº: 0719155-50.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Renato Lindoso Cavalcanti Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pela parte autora, por meio da 
Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no qual se noticia o descumprimento de decisão judicial anteriormente proferida, bem como 
se pleiteia o bloqueio de contas da municipalidade. Nesse aspecto, dispõe o Código de Processo Civil que, na ação que tenha por 
objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específi ca ou determinará providências 
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (art. 497, do Novo Código de Processo Civil). Nessa hipótese, 
ainda, o Código faculta ao Juiz impor ex offi cio multa diária, ou providência diversa, que assegure o cumprimento do decisum ou a 
obtenção de resultado prático equivalente, para que o destinatário do comando cumpra fi elmente com a obrigação judicial que lhe fora 
imposta (art. 537, NCPC). No caso em tela, muito embora deferida a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela para que o 
Município de Maceió fornecesse o tratamento médico de que a parte autora necessita, não há qualquer indicação nos autos acerca do 
cumprimento da referida decisão; muito pelo contrário, já que a parte autora atravessa requerimento informando o descumprimento 
da decisão. Dito isto, DEFIRO o pedido de bloqueio requerido às fl s. 60/61, ao passo que determino que seja bloqueado, através do 
BACENJUD, a quantia de R$ 6.604,50 (seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos), dalguma conta bancária do Município, 
para o fornecimento do insumo pleiteado pelo período de 6 (seis) meses. Ressalto, ainda, a possibilidade de alocação de recursos 
orçamentários destinados à outra área específi ca, a exemplo de publicidade, para cumprimento efetivo da presente decisão, o que 
desde já autorizo. Sendo encontrada a importância pecuniária a ser bloqueada, SEQUESTRE-SE. Após, EXPEÇA-SE o competente 
Mandado Ofício ao Superintendente do Banco do Brasil a fi m de que proceda à transferência do valor depositado em conta judicial para 
a conta do fornecedor: NUTRILAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (Banco do Brasil, Agência: 1523-7 / Conta: 114851-6 / 
CNPJ: 07.710.450/0001-17). Por fi m, tendo sido levantado o dinheiro, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 
aos autos a(s) nota(s) fi scal(is)/recibo(s) que comprovem a utilização integral do valor levantado para a compra do(s) medicamento(s) 
pleiteado(s), sob pena de devolução do valor não devidamente comprovado, corrigido monetariamente, podendo responder civil e 
criminalmente em caso de descumprimento. Saliento que, caso a parte ré insista em descumprir a ordem judicial sob comento, de 
maneira injustifi cada como vem fazendo, ser-lhe-á imputada a responsabilização por crime de desobediência, art. 330 do Código Penal 
e/ou por litigância de má-fé, consoante previsão do §3º do art. 536 do NCPC. Publique-se. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: ROGERIO SANTOS DO NASCIMENTO (OAB 188495/RJ) - Processo 0719239-51.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Enquadramento - AUTORA: Maria das Graças Costa Toledo - Autos n° 0719239-51.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Maria das Graças Costa Toledo Réu: Município de Maceió ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao exequente, para se manifestar sobre a contestação e/ou documentos 
juntados pelo(a) executado(a), no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. Jacimara de Souza Chaves Analista 
Judiciário

ADV: RODRIGO SANTANA DA FONSECA AMORIM (OAB 10602/AL) - Processo 0720340-26.2019.8.02.0001 - Mandado de 
Segurança - Liberação de Veículo Apreendido - IMPETRANTE: Thiago Araujo Brito - Autos n° 0720340-26.2019.8.02.0001 Ação: 
Mandado de Segurança Impetrante: Thiago Araujo Brito Impetrado: Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT 
SENTENÇA Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Thiago Araújo de Brito, parte devidamente 
qualifi cada na inicial, em face de ato tido por arbitrário e ilegal, supostamente cometido pelo Superintendente de Transportes e Trânsitos 
de Maceió - SMTT, igualmente qualifi cado. Relata a parte impetrante que teve seu veículo apreendido por um fi scal da SMTT, sob a 
alegação de realização de transporte irregular de passageiros. Afi rma que tal apreensão ocorreu em total irregularidade e ilegalidade, 
tendo em vista que o CTB prevê que em casos de transporte irregular a medida administrativa a ser tomada deve ser a retenção, e não 
a apreensão do veículo. Ademais, ao comparecer na sede da SMTT para retirar o veículo lhe foi exigida multa correspondente a mais de 
R$ 2.000,00. Diante disso requereu a concessão de liminar para que fosse efetuada a imediata liberação do veículo, sem a exigência do 
pagamento de multa ou taxas. Por fi m, requereu a anulação defi nitiva do auto de infração mencionado na inicial, assim como a concessão 
dos benefícios da justiça gratuita. A medida liminar pleiteada não foi analisada por este Juízo, momento no qual foi determinada a 
notifi cação da parte impetrada. Devidamente notifi cada, a autoridade coatora ofereceu informações na qual aduz, em síntese, a 
consistência do auto de infração atacado, eis que goza de fé pública e de presunção de veracidade; que a conduta do agente público 
observou o princípio da legalidade, haja vista ter agido em estrita obediência ao que dispõe a Lei Federal n.º 12.587/2012 e a Lei 
Municipal n.º 6.466/2015; que é constitucional a legislação municipal que cominou multa superior ao CTB, tendo em vista que estaríamos 
diante de assunto de interesse local; que as disposições do CTB devem ser afastadas do caso sob comento, em virtude de este diploma 
legal tratar de trânsito, ao passo que cabe aos municípios disciplinar o transporte local. Assim, pleiteou a total improcedência dos 
pedidos da parte impetrante, com a consequente denegação da segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou 
pela concessão da segurança. Em síntese, é o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de mandado de segurança no qual se objetiva 
anular auto de retirada de circulação de veículo, haja vista possíveis ilegalidades constantes no mesmo. O que se percebe, quanto a 
este aspecto, é que a autoridade coatora confunde o direito à realização de transporte irregular (direito este que não existe), com o 
direito de não ter o veículo apreendido pela realização de transporte irregular (direito que existe e que deve ser amparado pelo Judiciário). 
Com efeito, nas reiteradas demandas com a mesma causa de pedir da presente - nas quais este mesmo Juízo já esposou entendimento 
pela legitimidade da legislação municipal -, jamais houve a pretensão de afi rmar que o transporte irregular de passageiros é legítimo. 
Muito pelo contrário. Acontece que, não restam dúvidas que o particular, mesmo cometendo uma infração de trânsito, tem o direito 
líquido e certo a não ver seu veículo apreendido, com o condicionamento da liberação ao pagamento de multa bem superior à prevista 
no CTB. De início, cumpre registrar que a atitude perpetrada pela autoridade coatora vem se confi gurando um insistente disparate no 
que tange a entendimento já consolidado no ordenamento jurídico pátrio. A uma porque, se valendo de legislação contrária ao Código de 
Trânsito Brasileiro, fere a repartição de competências constitucional e, a duas porque, com fundamento nesta mesma legislação, 
restringe direito de particular. É fato que a autoridade coatora deve sim fi scalizar o transporte irregular de passageiros, mas em 
conformidade com o ordenamento jurídico e com os dispositivos legais aplicáveis ao caso, sendo vedado à Administração Pública fundar 
seus atos em dispositivos que afrontam ao princípio da legalidade. Nesse passo, observa-se que a infração imputada à parte impetrante 
encontra previsão no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos: Art. 161. Constitui infração de trânsito a 
inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito 
às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Art. 231. Transitar 
com o veículo: (...) VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fi m, salvo casos de 
força maior ou com permissão da autoridade competente: Infração - média; Penalidade - multa; Medida administrativa - retenção do 
veículo; Sobre esse dispositivo, é importante asseverar que recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo não 
ser possível a apreensão de veículos que transportem, de forma remunerada, pessoas ou bens sem o devido licenciamento, conforme 
se exemplifi ca: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 
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LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MULTAS VENCIDAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO. ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NOS ARTS. 231, VIII, E 232 DO CTB SANCIONADOS COM RETENÇÃO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO 
INDEVIDA DA APREENSÃO. DIFERENÇA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A HIPÓTESE E O RECURSO 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA APLICADO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA PESSOA NATURAL 
PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO 
MUNICÍPIO . 1. In casu, foram imputados ao agravante ANTÔNIO CÂNDIDO DE ASSIS DOS SANTOS os ilícitos administrativos 
previstos nos arts. 231, VIII e 232 do CTB, que têm por sanção administrativa a retenção do veículo. 2. A aplicação da sanção de 
apreensão do veículo se mostra, na hipótese, indevida por falta de amparo legal. Inteligência do art. 262 do CTB. 3. Há ausência de 
similitude fática entre o caso concreto e aquele representativo da controvérsia, objeto do REsp 1.104.775/RS, uma vez que neste a 
questão versou sobre a apreensão como decorrência do ilícito administrativo previsto no art. 230, V, do CTB. 4. Na apreensão o veículo 
é removido para depósito, permanecendo recolhido até “pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada” 
(limitada ao período de 30 dias), “além de outros encargos previstos na legislação específi ca” (art. 262, § 2º, do CTB). 5. A retenção, 
medida precária, é aplicada pela fi scalização de trânsito e consiste na conservação do veículo no local da abordagem até saneamento 
da irregularidade constatada. 6. Não há falar em ressarcimento ao erário gerado por atos irregulares da própria administração. Agravo 
regimental de ANTÔNIO CÂNDIDO DE ASSIS DOS SANTOS provido para, reformando a decisão monocrática, negar seguimento ao 
recurso especial e julgar prejudicado o agravo regimental interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. (STJ, 1ª Turma, AgRg no 
REsp nº 1107262/RJ, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Acórdão publicado no DJU em 04/10/2010). Com efeito, não se pode olvidar 
que há nítida diferença entre retenção e apreensão de veículos, sendo esta medida utilizada em infrações mais graves e que consiste na 
retirada de circulação do veículo com o consequente condicionamento de sua devolução ao pagamento de multas e/ou outros encargos. 
Já na retenção, o veículo poderá voltar a circular tão logo a irregularidade seja sanada. Trata-se de um entendimento sedimentado na 
jurisprudência pátria, notadamente no STJ, que inclusive editou enunciado de súmula neste sentido, senão vejamos: Enunciado n.º 510. 
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 
Além disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em recente decisão proferida no processo de n.º 0500087-72.2017 - 
submetida ao plenário no mês de junho de 2017 -, por unanimidade declarou a inconstitucionalidade dos artigos 4º, II e 8º da Lei 
Municipal n.º 6.466 de 10 de setembro de 2015. Não bastasse os entendimentos jurisprudenciais, até por meio de uma interpretação 
sistemática é possível se chegar à conclusão que a retenção é medida administrativa que deve ser efetivada até o momento da 
regularização da infração. Nesse sentido, o CTB previu que deve ser punido com retenção do veículo: a ausência de uso do cinto pelo 
condutor ou passageiro, até a colocação do cinto pelo infrator (art. 167); transitar com veículo que possa ocasionar acidente, até a 
regularização (art. 231); conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório (art. 232), até a apresentação dos mesmos, entre 
outros exemplos. Dessa feita, em caso de transporte irregular/remunerado, o veículo deve ser retido, até a regularização da infração, 
que se dá no exato momento em que os passageiros saem do veículo. Frise-se, novamente, que consoante mencionado alhures, não se 
está aqui afi rmando que é lícita a atividade realizada pela parte impetrante. Apenas me parece que o poder de polícia exercido pela 
autoridade coatora extrapola os limites impostos pela lei, o que fere o princípio da legalidade, esculpido no art. 37, caput, da Constituição 
Federal. Ante o exposto, com fulcro na jurisprudência pacífi ca e na Súmula 510 do STJ, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando à 
autoridade coatora que libere, se ainda não o fez, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o veículo apreendido de propriedade da parte 
impetrante, sem condicionar essa liberação ao pagamento de qualquer multa, taxa ou outras despesas relacionadas à apreensão, desde 
que inexistam outras infrações que justifi quem a apreensão do veículo. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente 
sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 4º, I do Código de Processo Civil. Arquive-se, com baixa na distribuição. Sem custas e 
sem honorários. Publico. Intime-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: WILLAMES DO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB 9206/AL), ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) 
- Processo 0720820-48.2012.8.02.0001 - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - 
AUTOR: Defensoria Pública do Estado de Alagoas - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0720820-48.2012.8.02.0001 Ação: Ação Civil 
Pública Autor: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Civil Pública cumulada 
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida demandada pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, tendo como 
benefi ciário o Sr. Erick Eduardo Lopes Baltar, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Afi rma a parte autora que em 
razão de dependência química necessita de internamento involuntário. O processo seguia seu curso natural quando foi determinada a 
intimação da parte autora, pessoalmente, para que se manifestasse acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 
5 (cinco) dias. Contudo, apesar de devidamente intimado, o autor não compareceu aos autos. Em síntese, é o relatório. Fundamento e 
decido. Consoante mencionado, não obstante ter sido devidamente intimada no endereço fornecido na inicial, a parte autora da demanda 
deixou transcorrer o prazo assinalado, sem manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, devendo assim ser aplicado o artigo 
485, II e III do CPC, que assim dispõe: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) II - o processo fi car parado durante mais de 1 
(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 
de 30 (trinta) dias; (...) § 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo 
de 5 (cinco) dias. Diante das razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso(s) II e/ou III, e § 1º do CPC, considerando presente 
a atitude negligente e/ou o abandono da parte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Aguarde-se o prazo para 
a interposição de eventual recurso contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. Sem custas e sem honorários. 
Publico. Intime-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA (OAB 7645/AL) - Processo 0721173-44.2019.8.02.0001 - Mandado de Segurança - 
Servidores Ativos - IMPETRANTE: Kênia Veronica Paz Monteiro de Oliveira - Autos n° 0721173-44.2019.8.02.0001 Ação: Mandado de 
Segurança Impetrante: Kênia Veronica Paz Monteiro de Oliveira Impetrado: Prefeito de Maceio DESPACHO Dê-se vista dos autos ao 
Ministério Público Estadual, para parecer. Após, voltem-me conclusos para sentença. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: RODRIGO SANTANA DA FONSECA AMORIM (OAB 10602/AL) - Processo 0721668-88.2019.8.02.0001 - Mandado de 
Segurança - Liberação de Veículo Apreendido - IMPETRANTE: Higgor Anderson Santos Souza - Autos n°: 0721668-88.2019.8.02.0001 
Ação: Mandado de Segurança Impetrante: Higgor Anderson Santos Souza Impetrado: Superintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito - SMTT 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 Gustavo Tenório Cavalcante Silva 
Técnico Judiciário

ADV: WILLAMES DO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB 9206/AL), ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 
(OAB /PG) - Processo 0722239-06.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - AUTOR: JOSE ANDRÉ DA SILVA - RÉU: Município de Maceió - Autos n° 0722239-06.2012.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: JOSE ANDRÉ DA SILVA Réu: Município de Maceió DESPACHO Dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público 
Estadual para parecer, uma vez que às fl s. 57/58 o parquet apenas pugnou pela intimação do NIJUS. Maceió(AL), 10 de setembro de 
2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito
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ADV: DANIELA LOURENÇO DOS SANTOS (OAB 145574/RJ) - Processo 0723820-12.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Saúde - AUTOR: Francisco de Assis Santos de Amorim - Autos n° 0723820-12.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Francisco de Assis Santos de Amorim Réu: Município de Maceió DESPACHO INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, junte aos autos, cópia dos seus dados bancários e CPF, ou de seu representante legal, sob pena de extinção do feito. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: RAFAELLY PATRICIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (OAB 15597/AL) - Processo 0723976-97.2019.8.02.0001 - Mandado de 
Segurança - Taxas - IMPETRANTE: Marcelo Gonçalves de Castro Me - Autos nº: 0723976-97.2019.8.02.0001 Ação: Mandado de 
Segurança Impetrante: Marcelo Gonçalves de Castro Me Impetrado: Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT 
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Marcelo Gonçalves de Castro ME, em face de 
ato tido por arbitrário e ilegal, supostamente cometido pelo Superintendente de Transportes e Trânsitos de Maceió - SMTT. Haja vista 
o elevado número de demandas com o mesmo objeto, somado ao fato de não se poder averiguar, neste momento processual, se 
inexistem outras causas que justifi quem a apreensão dos veículos, entendo por pertinente conhecer as razões da autoridade apontada 
como coatora antes de me manifestar acerca do pedido liminar. Por fi m, diante do que prevê o Enunciado n.º 011/2016 da Súmula 
da Procuradoria-Geral do Município de Maceió (Os processos judiciais em que os entes da Administração direta e indireta Municipal 
forem parte não admitem autocomposição, não se justifi cando a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, inciso II da 
Lei n.º 13.105 de 16 de março de 2015), salvo quando houver autorização específi ca em sentido contrário, a exemplo do disposto no 
art. 22 da Lei Delegada Municipal n.º 02/2014), deixo de aplicar o art. 334, § 4º, II do CPC, por ser medida desnecessária e que vai de 
encontro à celeridade processual. Notifi que-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações 
que entender necessárias, dando-se ciência ao órgão de representação judicial do Município de Maceió, enviando-lhe cópia da inicial, 
sem os documentos que lhe acompanham, para que, querendo, ingresse no feito, o que determino em consonância com o art. 7º, incisos 
I e II, da Lei n.º 12.016/2009. Em seguida, vista ao Ministério Público Estadual, para parecer. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro 
de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: SANDRO SOARES LIMA (OAB 5801/AL) - Processo 0724537-68.2012.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Tratamento 
Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - RÉU: Município de Maceió - Autos nº: 0724537-68.2012.8.02.0001 Ação: 
Cumprimento de Sentença Autor: VICTOR LEONARDO COSTA VALENÇA Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Execução 
oposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em face do Município de Maceió, ambos devidamente qualifi cados. A exequente 
pleiteia a execução dos valores inerentes aos honorários advocatícios, fi xados no acórdão de fl s. 126/139. A parte executada impugnou 
o cumprimento de sentença alegando que houve excesso da execução por utilização de índices de atualização indevidos. Ocorre que os 
índices apontados pelo executado vão de encontro aos parâmetros fi xados pelo Plenário do STF nos autos do Recurso Extraordinário 
870947/SE, e, muito embora seja do conhecimento deste Magistrado que posteriormente tenha sido conferido efeito suspensivo aos 
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão utilizado, discordo da tese do embargante de utilização dos parâmetros do art. 1º-F 
da Lei nº. 9494/97, os quais considero inconstitucionais pelas mesmas razões reconhecidas pela Corte Constitucional. Registro que o 
julgamento que está pendente se refere exclusivamente à possibilidade de modulação de efeitos do acórdão utilizado, não havendo 
mais discussão acerca da inconstitucionalidade do artigo 1º-F Da Lei nº. 9494/97. Por estas razões, os autos foram remetidos para 
a Contadoria Judicial, a fi m de que se procedesse com a atualização dos valores executados. Deste modo, DEIXO DE ACOLHER A 
IMPUGNAÇÃO interposta pela edilidade, ao passo em que HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl . 221, 
fi xando o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 509,11 (quinhentos e nove reais e onze centavos). Dito isto, e diante do 
fato de que a Defensoria Pública já informou a conta na qual deverá ser depositada a quantia, determino à Srª. Chefe de Secretaria 
que, restando tudo em ordem, EXPEÇA a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV. Sem honorários, face ao disposto no artigo 
1º-D da Lei n.º 9.494/1997. Após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE ANDRADE FRANÇA (OAB 14430/AL) - Processo 0724643-83.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Gratifi cações Municipais Específi cas - AUTORA: Leilane Rodrigues da Silva - Autos nº: 0724643-83.2019.8.02.0001 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Leilane Rodrigues da Silva Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 
por Leilane Rodrigues da Silva, parte devidamente qualifi cada, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Deve-se atentar, 
inicialmente, que a Lei Estadual n.º 7.519, de 17 de Julho de 2013 criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, fi xando 
sua competência. Vejamos: Art. 2º. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar, julgar e executar causas 
cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 
(sessenta) salários mínimos, respeitadas as exceções proibitivas e o limite estabelecido pelos parágrafos 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 
12.153/2009. (§ 1º - Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I - as ações de mandado de segurança, 
de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fi scais e as demandas sobre direitos 
ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 
fundações públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 
públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.) A Resolução número 11, de 26 de março de 2019, por sua vez, limitou a 
competência do Juizado da Fazenda Pública no Estado de Alagoas, nos seguintes termos: Art. 2º A competência do Juizado Especial da 
Fazenda Pública, observado o disposto na Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 e atendendo a necessidade da organização 
dos serviços judiciários e administrativos, fi ca limitada às causas no valor de ate 60 (sessenta) salários mínimos relativas às seguintes 
matérias quando o Estado ou o Município e suas fundações, autarquias e empresas públicas forem réus: I - multas e outras penalidades 
decorrentes de infrações de trânsito; II - ações indenizatórias; III - fornecimento de medicamentos e outros insumos de saúde, realização 
de exames, cirurgias, internações e transportes de pacientes; IV - outras ações sempre limitadas pelo valor de 60 (sessenta) salários 
mínimos e aquelas que digam respeito à obrigação de fazer ou dar, não relacionadas nas exceções do parágrafo 3º deste artigo. §1º 
Nas hipóteses enunciadas nos incisos anteriores, comprovada a maior complexidade da causa, seja técnica ou jurídica, seja decorrente 
da produção probatória, impondo difi culdades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, fi ca afastada a competência do Juizado 
por decisão fundamentada do Juiz respectivo. §2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fi ns de competência 
dos Juizados Especiais da Fazenda, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder 
o valor referido caput deste artigo. §3º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. I - as ações em que 
o Estado ou Município de Maceió, suas fundações, autarquias e empresas públicas fi gurarem como autores; II - as ações em que 
forem parte as sociedades de economia mista estaduais ou municipais, bem como os delegatários de serviço público que o Estado 
ou Município de Maceió conceder ou permitir; III - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação 
populares, por improbidade administrativa, execuções fi scais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; IV - as 
causas sobre bens imóveis dos Estados e do Município de Maceió, autarquias e fundações públicas a ele vinculados; V - as causas que 
versem sobre tributos e atos da administração tributárias, concursos públicos, promoções de servidores civis e militares e as causas 
de Direito Previdenciário; VI - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão ou outras sanções impostas 
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares; VII - as causas sobre licitações e contratos administrativos 
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àqueles vinculados; VIII - as causas que envolvam interesse de incapazes; Visto isso, deve-se destacar que a presente demanda não 
trata de promoção de servidor, vez que a autora pleiteia tão somente verbas decorrentes de progressão já efetivada, situação esta que 
afasta a competência desta 14a Vara Cível, ocorrendo a subsunção à situação prevista no inciso IV do artigo 2º supratranscrito. Sendo 
assim, considerando que a demanda em epígrafe possui valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e que versa sobre cobrança 
de verbas do município réu - saliente-se que ação de cobrança de valor decorrente de progressão funcional não se confunde com esta 
obrigação de fazer -, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, devendo os autos serem remetidos ao 
supracitado Juizado, com a devida baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória 
Ferreira Juiz de Direito MD

ADV: CARLA MARÍLIA DOS SANTOS SANTANA (OAB 15590/AL) - Processo 0724738-16.2019.8.02.0001 - Mandado de Segurança 
- Disposições Diversas Relativas às Prestações - IMPETRANTE: Rute de Lima Santana - Autos nº: 0724738-16.2019.8.02.0001 
Ação: Mandado de Segurança Impetrante: Rute de Lima Santana Impetrado: Secretário de Educação do Município de Maceió e outro 
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por Rute de Lima Santana, parte devidamente 
qualifi cada na inicial. No que diz respeito a este tema, o CPC passou a dispor o seguinte: 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. § 1o (...) § 2o O juiz 
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 
Presume-se verdadeira a alegação de insufi ciência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por 
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Com efeito, percebe-se que continua sendo regra a presunção 
de veracidade da alegação de insufi ciência de recursos para custear uma demanda (limitada à pessoa natural), não estando, contudo, o 
juiz vinculado a essa presunção, devendo esta ser afastada sempre que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido. No 
caso dos autos não verifi co a existência de indícios de inveracidade na declaração de hipossufi ciência fi nanceira da parte impetrante, 
motivo pelo qual DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, com fundamento no art. 99 do CPC. Notifi que-se a 
autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações que entender necessárias, dando-se ciência ao 
órgão de representação judicial do Município de Maceió, enviando-lhe cópia da inicial, sem os documentos que lhe acompanham, para 
que, querendo, ingresse no feito, o que determino em consonância com o art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 12.016/2009. Em seguida, vista 
ao Ministério Público Estadual, para parecer. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz 
de Direito DF

ADV: MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ANDRADE FILHO (OAB 16060/AL) - Processo 0724773-73.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Promoção - AUTORA: Josecleide Mendes Gomes da Silva - Autos nº: 0724773-73.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Josecleide Mendes Gomes da Silva Réu: Município de Maceió DECISÃO Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 
Josecleide Mendes Gomes da Silva, parte devidamente qualifi cada, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Deve-se 
atentar, inicialmente, que a Lei Estadual n.º 7.519, de 17 de Julho de 2013 criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, 
fi xando sua competência. Vejamos: Art. 2º. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar, julgar e executar 
causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor 
de 60 (sessenta) salários mínimos, respeitadas as exceções proibitivas e o limite estabelecido pelos parágrafos 1º e 2º do art. 2º da 
Lei nº 12.153/2009. (§ 1º - Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I - as ações de mandado de 
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fi scais e as demandas 
sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta 
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares). A Resolução n.º 11, de 26 de março de 2019, por sua vez, 
limitou a competência do Juizado da Fazenda Pública no Estado de Alagoas, nos seguintes termos: Art. 2º A competência do Juizado 
Especial da Fazenda Pública, observado o disposto na Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 e atendendo a necessidade 
da organização dos serviços judiciários e administrativos, fi ca limitada às causas no valor de ate 60 (sessenta) salários mínimos relativas 
às seguintes matérias quando o Estado ou o Município e suas fundações, autarquias e empresas públicas forem réus: I - multas e 
outras penalidades decorrentes de infrações de trânsito; II - ações indenizatórias; III - fornecimento de medicamentos e outros insumos 
de saúde, realização de exames, cirurgias, internações e transportes de pacientes; IV - outras ações sempre limitadas pelo valor de 60 
(sessenta) salários mínimos e aquelas que digam respeito à obrigação de fazer ou dar, não relacionadas nas exceções do parágrafo 
3º deste artigo. §1º Nas hipóteses enunciadas nos incisos anteriores, comprovada a maior complexidade da causa, seja técnica ou 
jurídica, seja decorrente da produção probatória, impondo difi culdades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, fi ca afastada 
a competência do Juizado por decisão fundamentada do Juiz respectivo. §2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 
para fi ns de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas 
não poderá exceder o valor referido caput deste artigo. §3º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 
I - as ações em que o Estado ou Município de Maceió, suas fundações, autarquias e empresas públicas fi gurarem como autores; 
II - as ações em que forem parte as sociedades de economia mista estaduais ou municipais, bem como os delegatários de serviço 
público que o Estado ou Município de Maceió conceder ou permitir; III - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, 
de divisão e demarcação populares, por improbidade administrativa, execuções fi scais e as demandas sobre direitos ou interesses 
difusos e coletivos; IV - as causas sobre bens imóveis dos Estados e do Município de Maceió, autarquias e fundações públicas a ele 
vinculados; V - as causas que versem sobre tributos e atos da administração tributárias, concursos públicos, promoções de servidores 
civis e militares e as causas de Direito Previdenciário; VI - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão ou 
outras sanções impostas a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares; VII - as causas sobre licitações e 
contratos administrativos àqueles vinculados; VIII - as causas que envolvam interesse de incapazes; Visto isso, deve-se destacar que 
a presente demanda não trata de promoção de servidor, vez que a parte autora pleiteia tão somente verbas decorrentes de progressão 
já efetivada, situação esta que afasta a competência desta 14a Vara Cível, ocorrendo a subsunção à situação prevista no inciso IV do 
artigo 2º supratranscrito. Sendo assim, considerando que a demanda em epígrafe possui valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 
e que versa sobre cobrança de verbas do município réu - saliente-se que ação de cobrança de valor decorrente de progressão funcional 
não se confunde com esta obrigação de fazer -, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, devendo os 
autos serem remetidos ao supracitado Juizado, com a devida baixa na distribuição. Publico. Intime-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0724832-61.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Benefícios 
em Espécie - AUTOR: José Jailton Amaral da Silva - Autos n° 0724832-61.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José 
Jailton Amaral da Silva Litisconsorte Passivo: Município de Maceió DESPACHO A fi m de melhor analisar o pedido de concessão dos 
benefícios da justiça gratuita, determino, com fundamento no artigo 99, §2º do CPC/15, a intimação da parte autora para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, junte aos autos sua última declaração de imposto de renda e a Guia de Recolhimento das Custas Judiciais. Havendo 
resposta, voltem-me os autos conclusos para decisão. Em caso de ausência de resposta, em ato contínuo, intime-se a parte autora para 
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que efetue o recolhimento das custas, sob pena extinção do feito com fundamento no que prevê o artigo 290 do CPC/15. Maceió(AL), 10 
de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito BM

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0724837-83.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Benefícios 
em Espécie - AUTOR: Elton Rafael Castro Silva Matos - Autos n° 0724837-83.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Elton 
Rafael Castro Silva Matos Réu: Município de Maceió DESPACHO Analisando os autos, percebo que não há, por parte do impetrante, 
declaração de pobreza, bem como optou o mesmo pela contratação de advogado particular sem, no entanto, juntar comprovante de que 
recolheu as custas judiciais devidas. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, recolha as custas 
judiciais e junte aos autos documento de comprovação do respectivo pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 
dispõe o art. 293 do Código de Processo Civil. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0724840-38.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Benefícios 
em Espécie - AUTORA: Siria Jordãnia Fernandes Vieira - Autos n° 0724840-38.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Siria Jordãnia Fernandes Vieira Réu: Município de Maceió DESPACHO Analisando os autos, percebo que não há, por parte do autor, 
declaração de pobreza, bem como optou o mesmo pela contratação de advogado particular sem, no entanto, juntar comprovante de que 
recolheu as custas judiciais devidas. Sendo assim, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais e junte aos autos documento de comprovação do respectivo pagamento, 
sob pena de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil. Maceió(AL), 10 de setembro de 
2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0724842-08.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Benefícios 
em Espécie - AUTORA: Elaine dos Santos Farias - Autos n° 0724842-08.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Elaine 
dos Santos Farias Réu: Município de Maceió DESPACHO Analisando os autos, percebo que não há, por parte do autor, declaração de 
pobreza, bem como optou o mesmo pela contratação de advogado particular sem, no entanto, juntar comprovante de que recolheu as 
custas judiciais devidas. Sendo assim, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais e junte aos autos documento de comprovação do respectivo pagamento, sob pena de 
cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: HELDER VIANA DOS SANTOS (OAB 16598/AL) - Processo 0724847-30.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Benefícios 
em Espécie - AUTORA: Elytiane Carnauba Melo - Autos n° 0724847-30.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Elytiane 
Carnauba Melo Réu: Município de Maceió DESPACHO Analisando os autos, percebo que não há, por parte do autor, declaração de 
pobreza, bem como optou o mesmo pela contratação de advogado particular sem, no entanto, juntar comprovante de que recolheu as 
custas judiciais devidas. Sendo assim, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais e junte aos autos documento de comprovação do respectivo pagamento, sob pena de 
cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: HÉNIO CÉSAR CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 11563/AL) - Processo 0725335-19.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Enquadramento - AUTOR: Diogo Lopes do Nascimento - Autos n° 0725335-19.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Diogo Lopes do Nascimento Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência 
ajuizada por Diogo Lopes do Nascimento, parte devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos 
autos, em face do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora que é servidora pública municipal, exercendo o cargo 
de assistente comunitário de saúde e que, por ter concluído curso de especialização, faz jus à progressão na sua carreira, conforme 
o respectivo plano de cargos e carreiras. Sustenta ter requerido administrativamente, em 26 de outubro de 2015, a devida progressão 
funcional, mas que a administração municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, requer a condenação da parte ré para 
que implante a sua progressão funcional automática, bem como pague as parcelas retroativas à data do requerimento administrativo. 
Apesar de devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação, conforme certifi cado às 127/128. Com vista, o Ministério Público 
exime-se de exarar o pronunciamento. Ocorre que, às fl s. 134, devido a exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda 
Pública das causas envolvendo promoção de servidor, a presente demanda fora redistribuída para este Juízo. Sendo assim, ratifi co 
todos os atos anteriores proferidos pelo retromencionado Juizado. Em síntese, é o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação 
Ordinária em que a controvérsia da lide cinge-se na implantação de progressão de carreira e pagamento de valores retroativos que a 
parte autora acredita fazer jus, direito este que estaria sendo desrespeitado pela omissão do Município réu. Adentrando no mérito, sabe-
se que a progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor 
público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, 
pertencente à mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei. A própria Carta 
Constitucional de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). Harmoniza-se com esse preceito a lei que crie 
sistema de progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos servidores que concluam curso de pós-graduação, 
por exemplo, como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por não conduzir o funcionário a categoria ou a função diversa 
daquela para a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, da Lei Maior. Deste modo, para a solução da presente lide, 
fundamental é considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal n.º 5.241/2002 - Plano de Cargos e Carreira dos Servidores de 
Saúde do Município de Maceió, que tratam desta questão, senão vejamos: Art. 9º A habilitação do servidor em cursos de Especialização 
(carga horária mínima de 360 horas) dará o direito ao servidor a progressão automática de 04 (quatro) padrões. Analisando o dispositivo 
supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que a parte autora preenche todos os requisitos 
legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no Diário Ofi cial do Município, para que surta os 
seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. Ora, se a própria Lei Municipal confere aos 
seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre o aperfeiçoamento, a qualifi cação 
profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma observada e cumprida, sob pena de 
ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas em seus servidores. Vale, ademais, 
destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples aumento de remuneração, mas sim 
um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente assegurado pela legislação municipal 
em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal dos anos subsequentes, ainda se 
encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que resulta intuitivo que não pode a 
Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a nossa jurisprudência, conforme 
se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. PROGRESSÃO NA CARREIRA 
EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA COM PREVISÃO 
EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO DE CERRITO MESMO APÓS 
A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado o preenchimento dos requisitos 
necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, em razão da demandante não ter 
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se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento anterior. APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado 
em 14/06/2007). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 9º da Lei Municipal n.º 5.241/02, condenando 
o Município réu a proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a implantação da progressão na carreira da parte autora, além de pagar-
lhe a diferença de seus vencimentos não recebida durante o período compreendido entre a data do requerimento administrativo de 
progressão funcional, outubro de 2015, e sua efetiva implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, os 
seguintes consectários legais: a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 
2009: 0,5% ao mês; - a partir de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de 
acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. 
Saliente-se, por fi m, que o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 
397, CC). Já o termo inicial da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as 
peculiaridades deste caso, pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento 
de cada uma das verbas remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré, no ressarcimento das custas adiantadas pela autora e honorários 
advocatícios que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente 
sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual 
recurso contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. 
Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: GUSTAVO GUILHERME MAIA NOBRE DE ARRUDA (OAB 9649/AL) - Processo 0725658-24.2018.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Enquadramento - AUTORA: Ivi Srila Santos Almeida - Autos n° 0725658-24.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Ivi Srila Santos Almeida Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Iris Srila Santos Almeida, 
parte devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, em face do Município de Maceió, 
igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora que é servidora pública municipal e que, por ter concluído curso de especialização, faz 
jus à progressão na sua carreira, conforme o respectivo plano de cargos e carreiras. Sustenta ter requerido administrativamente, em 
31 de julho de 2017, a devida progressão funcional, mas que a administração municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, 
requer a condenação da parte ré para que implante a sua progressão funcional automática, bem como pague as parcelas retroativas à 
data do requerimento administrativo. Devidamente citada, a parte ré pleiteou que, na eventualidade de procedência da ação, que seja 
considerado a planilha de cálculos apresentada pelo demandado/Município, acostada nos autos, no valor de R$ 12.532,02 (doze mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e dois centavos), corrigida até novembro de 2018, e que a atualização seja feita nos termos da regra 
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, com juros a partir da citação. Com vista, o Ministério Público exime-se 
de exarar pronunciamento. Ocorre que, às fl s. 62, devido a exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública das 
causas envolvendo promoção de servidor, a presente demanda fora redistribuída para este Juízo. Sendo assim, ratifi co todos os atos 
anteriores proferidos pelo retromencionado Juizado. Em síntese, é o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Ordinária em que 
a controvérsia da lide cinge-se na implantação de progressão de carreira e pagamento de valores retroativos que a parte autora acredita 
fazer jus, direito este que estaria sendo desrespeitado pela omissão do Município réu. Adentrando no mérito, sabe-se que a progressão 
funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e 
estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente à 
mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei. A própria Carta Constitucional 
de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). Harmoniza-se com esse preceito a lei que crie sistema de 
progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos servidores que concluam curso de pós-graduação, por exemplo, 
como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por não conduzir o funcionário a categoria ou a função diversa daquela para 
a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, da Lei Maior. Deste modo, para a solução da presente lide, fundamental 
é considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal n.º 5.241/2002 - Plano de Cargos e Carreira dos Servidores de Saúde do 
Município de Maceió, que tratam desta questão, senão vejamos: Art. 9º A habilitação do servidor em cursos de Especialização (carga 
horária mínima de 360 horas) dará o direito ao servidor a progressão automática de 04 (quatro) padrões. Analisando o dispositivo 
supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que a parte autora preenche todos os requisitos 
legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no Diário Ofi cial do Município, para que surta os 
seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. Ora, se a própria Lei Municipal confere aos 
seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre o aperfeiçoamento, a qualifi cação 
profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma observada e cumprida, sob pena de 
ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas em seus servidores. Vale, ademais, 
destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples aumento de remuneração, mas sim 
um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente assegurado pela legislação municipal 
em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal dos anos subsequentes, ainda se 
encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que resulta intuitivo que não pode a 
Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a nossa jurisprudência, conforme 
se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. PROGRESSÃO NA CARREIRA 
EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA COM PREVISÃO 
EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO DE CERRITO MESMO APÓS 
A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado o preenchimento dos requisitos 
necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, em razão da demandante não ter 
se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento anterior. APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado 
em 14/06/2007). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 9º da Lei Municipal n.º 5.241/02, condenando 
o Município réu a proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a implantação da progressão na carreira da parte autora, além de pagar-
lhe a diferença de seus vencimentos não recebida durante o período compreendido entre a data do requerimento administrativo de 
progressão funcional, julho de 2017, e sua efetiva implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, os seguintes 
consectários legais: a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% 
ao mês; - a partir de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com 
o manual de cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, 
por fi m, que o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o 
termo inicial da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades 
deste caso, pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma 
das verbas remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré, no ressarcimento das custas adiantadas pela autora e honorários advocatícios 
que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, 
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haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso 
contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: CAROLINA FRANCISCA CAVALCANTE (OAB 11646/AL) - Processo 0725730-50.2014.8.02.0001 - Embargos à Execução - 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Município de Maceió - Autos n° 0725730-50.2014.8.02.0001 
Ação: Embargos À Execução Embargante: Município de Maceió Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível 
\>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Vistas ao Ministério Publico Estadual. Maceió(AL), 
09 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: IRENILZE BARROS MARINHO DA SILVA (OAB 4924/AL) - Processo 0726689-79.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Enquadramento - AUTOR: James Alfredo Pereira - Autos n° 0726689-79.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: James 
Alfredo Pereira Réu: Município de Maceió DESPACHO Averbo-me suspeito para funcionar no presente feito, o que faço com fulcro no 
art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil. Sendo assim, remetam-se os autos ao meu substituto legal imediato, com as cautelas de 
praxe. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: WLADEMIR ALMEIDA LIRA (OAB 13578/AL), ADV: MARIAH CAMELO CORREIA SALES (OAB 13811/AL) - Processo 
0727765-41.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTORA: Vanessa Bezerra de Lemos Fernandes - Autos n° 
0727765-41.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Vanessa Bezerra de Lemos Fernandes Réu: Município de Maceió e 
outro DESPACHO Mantenho a decisão atacada em todos os seus termos. Ao cartório para que, em sendo o caso certifi que o decurso 
de prazo sem que houvesse apresentação de contestação. Em caso positivo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 
parecer. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO GUILHERME MAIA NOBRE DE ARRUDA (OAB 9649/AL) - Processo 0728213-82.2016.8.02.0001/02 (apensado ao 
processo 0728213-82.2016.8.02.0001) - Cumprimento de sentença - Enquadramento - AUTORA: Ana Rose de Aquino Lima Pimentel - 
Processo n°: 0728213-82.2016.8.02.0001/02 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Ana Rose de Aquino Lima Pimentel Réu: Município 
de Maceió ATO ORDINATÓRIO Em virtude da expedição do Precatório no referido processo, passo a arquivá-lo. Maceió, 10 de setembro 
de 2019 Glauquia Heires Rocha e Passos Analista Judiciário

ADV: GUSTAVO GUILHERME MAIA NOBRE DE ARRUDA (OAB 9649/AL) - Processo 0728250-41.2018.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Enquadramento - AUTORA: Julianne da Luz Lima - Autos n° 0728250-41.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Julianne da Luz Lima Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Juliane da Luz Lima, parte 
devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, em face do Município de Maceió, igualmente 
qualifi cado. Aduz a parte autora que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeiro e que, por ter concluído curso de 
especialização em Urgência e Emergência, faz jus à progressão na sua carreira, conforme o respectivo plano de cargos e carreiras. 
Sustenta ter requerido administrativamente, em 15 de fevereiro de 2017, a devida progressão funcional, mas que a administração 
municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, requer a condenação da parte ré para que implante a sua progressão funcional 
automática, bem como pague as parcelas retroativas à data do requerimento administrativo. Devidamente citada, pleiteou que, na 
eventualidade de procedência da ação, a atualização fosse feita nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei 
nº. 11.960/09. Requereu ainda que, em caso de condenação, seja levado em consideração o valor de cálculos anexados nos autos. Com 
vista, o Ministério Público exime-se de exarar pronunciamento. Ocorre que, às fl s. 98, devido a exclusão da competência do Juizado 
Especial da Fazenda Pública das causas envolvendo promoção de servidor, a presente demanda fora redistribuída para este Juízo. 
Sendo assim, ratifi co todos os atos anteriores proferidos pelo retromencionado Juizado. Em síntese, é o relatório. Fundamento e decido. 
Trata-se de Ação Ordinária em que a controvérsia da lide cinge-se na implantação de progressão de carreira e pagamento de valores 
retroativos que a parte autora acredita fazer jus, direito este que estaria sendo desrespeitado pela omissão do Município réu. No que 
respeita a preliminar de ausência de interesse de agir, por inexistir negativa da Administração Municipal em proceder com a progressão 
pleiteada pela autora, mister qualifi cá-la de impertinente, haja vista que, em que pese não haver negativa expressa, a autora somente 
ajuizou a presente demanda após mais de dois anos do protocolamento do requerimento administrativo, o qual, ao que parece, continua 
sem resposta. Adentrando no mérito, sabe-se que a progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de investidura 
em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais elevado do cargo 
de igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de atuação da carreira 
escalonada em lei. A própria Carta Constitucional de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 39, § 2º). Harmoniza-
se com esse preceito a lei que crie sistema de progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, aos servidores 
que concluam curso de pós-graduação, por exemplo, como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por não conduzir o 
funcionário a categoria ou a função diversa daquela para a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, da Lei Maior. Deste 
modo, para a solução da presente lide, fundamental é considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal n.º 5.241/2002 - Plano 
de Cargos e Carreira dos Servidores de Saúde do Município de Maceió, que tratam desta questão, senão vejamos: Art. 9º A habilitação 
do servidor em cursos de Especialização (carga horária mínima de 360 horas) dará o direito ao servidor a progressão automática de 
04 (quatro) padrões. Analisando o dispositivo supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que a 
parte autora preenche todos os requisitos legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no Diário 
Ofi cial do Município, para que surta os seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. Ora, se a 
própria Lei Municipal confere aos seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre o 
aperfeiçoamento, a qualifi cação profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma observada 
e cumprida, sob pena de ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas em seus 
servidores. Vale, ademais, destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples aumento 
de remuneração, mas sim um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente assegurado 
pela legislação municipal em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal dos 
anos subsequentes, ainda se encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que 
resulta intuitivo que não pode a Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a 
nossa jurisprudência, conforme se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. 
PROGRESSÃO NA CARREIRA EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE 
REGÊNCIA COM PREVISÃO EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO 
DE CERRITO MESMO APÓS A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado o 
preenchimento dos requisitos necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, em 
razão da demandante não ter se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento anterior. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2007). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 9º da Lei Municipal 
n.º 5.241/02, condenando o Município réu a proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a implantação da progressão na carreira da parte 
autora, além de pagar-lhe a diferença de seus vencimentos não recebida durante o período compreendido entre a data da conclusão do 
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estágio probatório, março de 2017, e sua efetiva implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, os seguintes 
consectários legais: a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% 
ao mês; - a partir de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com 
o manual de cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, 
por fi m, que o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o 
termo inicial da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades 
deste caso, pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma 
das verbas remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré, no ressarcimento das custas adiantadas pela autora e honorários advocatícios 
que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, 
haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso 
contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: ANTÔNIO FERNANDES SIMÕES (OAB 8422/AL) - Processo 0728370-84.2018.8.02.0001 - Mandado de Segurança - Atos 
Administrativos - IMPETRANTE: Ana Paula Rodrigues Leite dos Santos - Autos n° 0728370-84.2018.8.02.0001 Ação: Mandado de 
Segurança Impetrante: Ana Paula Rodrigues Leite dos Santos Impetrado: Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - 
SMTT DESPACHO Tendo em vista o lapso temporal desde a última manifestação da parte impetrante por meio da qual veio informar o 
descumprimento da sentença, determino a sua intimação para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve o regular cumprimento 
da determinação judicial, sob pena de arquivamento. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de 
Direito

ADV: DANIEL BITTENCOURT MOURA (OAB 8853/AL) - Processo 0728910-35.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Enquadramento - AUTORA: Aldelayne Severo da Silva Pereira - Autos n° 0728910-35.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Aldelayne Severo da Silva Pereira Réu: Município de Maceió SENTENÇA Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 
Aldelayne Severo da Silva Pereira, devidamente qualifi cada e por intermédio de advogados devidamente habilitados nos autos, em face 
do Município de Maceió, igualmente qualifi cado. Aduz a parte autora ser servidora pública municipal e que, por ter concluído curso de 
Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, faz jus à progressão em sua carreira, conforme o respectivo plano 
de cargos e carreira. Sustenta ter requerido administrativamente, em 20 de outubro de 2016, a devida progressão funcional por titulação, 
mas que a administração municipal vem se omitindo quanto ao pleito. Desta feita, requer a condenação da parte ré para que implante 
a sua progressão funcional automática, bem como pague as parcelas retroativas à data do requerimento administrativo. Devidamente 
citada, a parte ré requereu a improcedência do pedido, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial, e que na eventualidade da 
procedência da ação, que o valor a ser considerado a título de retroativos seja de R$ 11.929,33 (onze mil, novecentos e vinte e nove 
reais e trinta e três centavos). Com vista, o Ministério Público exime-se de exarar pronunciamento. Ocorre que, às fl s. 68, devido a 
exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública das causas envolvendo promoção de servidor, a presente demanda 
fora redistribuída para este Juízo. Sendo assim, ratifi co todos os atos anteriores proferidos pelo retromencionado Juizado. É o relatório. 
Fundamento e decido. Adentrando no mérito, sabe-se que a progressão funcional por acesso, como é cediço, é uma forma derivada de 
investidura em cargo público, pela qual o servidor público efetivo e estável, que satisfaz os requisitos legais, ascende a um nível mais 
elevado do cargo de igual nomenclatura que o seu, pertencente à mesma classe e à mesma categoria funcional, na mesma área de 
atuação da carreira escalonada em lei. A própria Carta Constitucional de 1988 prestigiou a qualifi cação do funcionalismo público (art. 
39, § 2º). Harmoniza-se com esse preceito a lei que crie sistema de progressão, dentro da mesma carreira, e com as mesmas funções, 
aos servidores que concluam curso de pós-graduação, por exemplo, como forma de estimulá-los ao aperfeiçoamento. Tal norma, por 
não conduzir o funcionário a categoria ou a função diversa daquela para a qual foi admitido mediante concurso, não viola o art. 37, II, 
da Lei Maior. Deste modo, para a solução da presente lide, fundamental é considerarmos as disposições presentes na Lei Municipal nº 
4.974/2000 - Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Maceió, que tratam desta questão, senão vejamos: 
Art. 20. (...) VII- CRITÉRIOS GERAIS: 1- A habilitação do servidor em cursos de educação formal de 2º e 3º graus, que excedam as 
exigências do cargo ocupado dará direito ao servidor o acesso automático ao Padrão 1 da classe imediatamente superior e a habilitação 
em cursos de mestrado ou doutorado, dará direito ao servidor o acesso automático ao mesmo padrão da classe imediatamente superior. 
(grifo nosso) Analisando o dispositivo supra mencionado, e cotejando-o com as provas colacionadas nos autos, percebo que a parte 
autora preenche todos os requisitos legais, fazendo jus a que sua progressão seja homologada e devidamente publicada no Diário 
Ofi cial do Município, para que surta os seus efeitos legais, com a consequente implantação do aumento nos seus vencimentos. Ora, se a 
própria Lei Municipal confere aos seus servidores o direito à progressão na carreira como uma forma de estimulá-los a buscar sempre o 
aperfeiçoamento, a qualifi cação profi ssional, não impondo nenhum outro critério além dos já mencionados, há de ser a mesma observada 
e cumprida, sob pena de ferir os princípios da legalidade e da moralidade, dentre outros, além de gerar falsas expectativas em seus 
servidores. Vale, ademais, destacar que a progressão funcional não constituiu uma mera concessão de vantagem ou simples aumento 
de remuneração, mas sim um verdadeiro direito subjetivo (quando preenchidos os requisitos legais, por lógico), previamente assegurado 
pela legislação municipal em favor do servidor, cuja despesa, além de estar presumivelmente lançada no orçamento municipal dos 
anos subsequentes, ainda se encontra excluída do cálculo do limite de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que 
resulta intuitivo que não pode a Municipalidade deixar de lhe dar o devido e efetivo cumprimento. Neste sentido, também se posiciona a 
nossa jurisprudência, conforme se exemplifi ca: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICIPIO DE CERRITO. 
PROGRESSÃO NA CARREIRA EM DECORRÊNCIA DE TITULAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS. LEGISLAÇÃO DE 
REGÊNCIA COM PREVISÃO EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 928/90 DO MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO (VIGENTE AO MUNICÍPIO 
DE CERRITO MESMO APÓS A EMANCIPAÇÃO). Existindo previsão expressa na legislação de regência e tendo a autora comprovado 
o preenchimento dos requisitos necessários, mister é o reconhecimento do direito pleiteado. Dies a quo a partir do ajuizamento da ação, 
em razão da demandante não ter se desincumbido de comprovar que apresentou o diploma à Administração Pública em momento 
anterior. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70019490192, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2007). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 5º, inciso 
LXIX, da Constituição Federal, e no art. 20 da Lei Municipal nº 4.974/2000, condenando o Município réu a proceder, no prazo de 05 
(cinco) dias, a implantação da Progressão na Carreira da parte autora, além de pagar-lhe a diferença de seus vencimentos não recebida 
durante o período compreendido entre a data do requerimento administrativo de progressão funcional, outubro de 2016, e sua efetiva 
implementação, nos termos da Exordial. Destaque-se que devem incidir, sobre o valor acima arbitrado, os seguintes consectários legais: 
a) juros de mora: - até julho de 2001: 1% ao mês (capitalização simples); - de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao mês; - a partir 
de julho de 2009: Índices ofi ciais da caderneta de poupança. b) correção monetária: - até julho de 2001: de acordo com o manual de 
cálculos da Justiça Federal; - de agosto de 2001 a junho de 2009: IPCA-E; - a partir de julho de 2009: IPCA-E. Saliente-se, por fi m, que 
o termo inicial dos juros de mora é o do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida (artigo 397, CC). Já o termo inicial 
da correção monetária é o da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Dessa forma, consideradas as peculiaridades deste caso, 
pode-se concluir que tanto os juros quanto a correção monetária incidirão desde o indevido inadimplemento de cada uma das verbas 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 134

remuneratórias. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação. Deixo de proceder com a remessa necessária da presente sentença, haja vista o que dispõe o art. 496, § 3º, II do Código 
de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para a interposição de eventual recurso contra este decisum e, após, arquive-se, com baixa na 
distribuição. Publique-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito DF

ADV: FABRÍCIO BARBOSA MACIEL (OAB 8087/AL) - Processo 0729253-07.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Habitação 
- RÉU: Super Espuma Colchões - Autos n° 0729253-07.2013.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Município de Maceió Réu: 
Super Espuma Colchões DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se houve o regular 
cumprimento da sentença de fl s. 70/73, sob pena de arquivamento defi nitivo dos autos. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio 
Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: RODRIGO ALBUQUERQUE DE VICTOR (OAB 9370A/AL), ADV: MARINA CORREIA DOS REIS CLETO (OAB 9192/AL) - 
Processo 0730971-68.2015.8.02.0001 (apensado ao processo 0722801-10.2015.8.02.0001) - Petição - Valor da Causa - REQUERENTE: 
Município de Maceió - REQUERIDO: Construtora Camelo Ltda - Autos nº: 0730971-68.2015.8.02.0001 Ação: Petição Requerente: 
Município de Maceió Requerido: Construtora Camelo Ltda DECISÃO Trata-se de impugnação ao valor da causa proposta pelo Município 
de Maceió, em face de Construtora Camelo Ltda, ambos devidamente qualifi cados. Em síntese, alega a impugnante que a parte autora 
do processo principal atribuiu de forma errônea o valor dado à causa, que, segundo entende, deveria ser de R$ 415.717,21 (quatrocentos 
e quinze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos). Devidamente intimada, a parte impugnada deixou transcorrer o prazo 
sem se manifestar. Em síntese, é o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, destaco que deve incidir, na presente causa, o Código 
de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a inicial foi proposta durante sua vigência. Nesse sentido, o artigo 259 do antigo codex, 
dispositivo que deve ser aplicado no presente feito, dispunha que: Art. 259 - O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: 
I- na ação de cobrança de divida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação; II - havendo cumulação 
de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor; IV - se 
houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal; V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 
modifi cação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato; VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, 
pedidas pelo autor; VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa ofi cial para lançamento do imposto. O valor 
da causa deve corresponder, em princípio, ao seu conteúdo econômico, considerado como tal, o valor do benefi cio econômico que a 
autora pretende obter com a demanda, haja vista que o valor atribuído a causa vincula as despesas processuais, assim como os ônus 
sucumbenciais. No caso concreto, a causa tem conteúdo econômico e, portanto, seu valor deve ser fi xado adotando-se o princípio da 
correspondência. Nesse sentido observa-se a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO 
VALOR DA CAUSA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. BENEFICIO ECONÔMICO ALMEJADO. 1- Manifesta-se a jurisprudência 
no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao benefi cio econômico pretendido na ação, cuidando-se, outrossim, de regra de 
ordem pública, haja vista suas repercussões no que tange às custas, aos honorários de advogado, ao procedimento a ser adotado, bem 
como à competência. 2- Não pode fi car ao livre arbítrio da parte autora a fi xação do valor da causa por estimativa, mormente quando 
o montante estima se mostra bem inferior ao conteúdo econômico objeto do litígio. 3- No caso concreto, constata-se do documento 
de fl s. 81 que a autora não se limitou a discutir os consectários do débito, impugnando também, a própria contribuição instituída pela 
LC 101/2001. 4- Cuidando-se de ação anulatória do débito fi scal, tem-se que o valor da causa deve corresponder ao valor do crédito 
tributário impugnado (R$ 2.357.403,48), não sendo aceitável o valor indicado na peça inicial de mero R$ 18.500,00. Precedente do 
C.STJ. 5- Agravo de instrumento improvido. (grifo nosso) (TRF-3 - AI: 71614 SP 2006.03.00.071614-5, Relator: Juiz Convocado Leonel 
Ferreira, Data de Julgamento: 25/05/2011, Judiciario em Dia - Turma Z). AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 
ANULATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDÊNCIA. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado 
com a ação, vinculando-se, em casos de ações constitutivo-negativas, como no da ação anulatória, ao crédito que se pretende extinguir. 
(grifo nosso) TJ-MG 100240825155370011 MG 1.0024.08.251553-7/001(1), Relator: Antônio Sérvulo, Data de julgamento: 17/12/2009, 
data da publicação: 26/02/2009) Diante disso, ao compulsar os autos entendo como insubsistente o valor indicado na exordial, sendo 
correto o do município demandado em sua impugnação. Diante do exposto, com fundamento no artigo 259, II, do CPC/73, DEFIRO A 
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, fi xando-a em R$ 415.717,21 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e dezessete reais e vinte e 
um centavos), Arquive-se o presente incidente, devendo as partes, caso entendam necessário recorrer desta decisão, fazê-lo no próprio 
processo principal. Ato contínuo, ao cartório para que promova a cópia do presente incidente para os autos principais, tombado sob o n.º 
0722801-10.2015.4.05.0001. Publico. Intime-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito GF

ADV: TOMÁS MIGUEL MORAES NUNES (OAB 30979/BA) - Processo 0731344-94.2018.8.02.0001 - Mandado de Segurança - 
Licitações - IMPETRANTE: Cavo Serviços e Saneamento S.a. - Destarte, por não vislumbrar a existência de vício que se sobreponha 
ao interesse de toda a população maceioense, bem como por não ter sido comprovado o direito líquido e certo, entendo que deve ser 
denegada a segurança. Ante o exposto, com fundamento no artigo 24, IV da Lei 8.666, DENEGO A SEGURANÇA pretendida.

ADV: PLÍNIO RÉGIS BAIMA DE ALMEIDA (OAB 12354B/AL), ADV: MARCOS ALEXANDRE AZEVEDO DE MIRANDA (OAB 5350/
AL) - Processo 0731838-95.2014.8.02.0001 - Mandado de Segurança - Liminar - IMPETRANTE: Hipper Moveis Com Ltda - IMPETRADO: 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MACEIÓ - 0731838-95.2014.8.02.0001 Ação: Mandado de Segurança Impetrante: Hipper 
Moveis Com Ltda Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MACEIÓ SENTENÇA Trata-se de Mandado de Segurança 
com pedido de liminar, impetrado por HIPPER MÓVEIS COM. LTDA. ME, pessoa jurídica devidamente qualifi cada na inicial, em face de 
ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MACEIÓ, igualmente qualifi cado. Aduz a impetrante, em suma, que é sociedade 
empresária optante pelo Simples Nacional, entretanto, em 05 de setembro de 2014, fora excluída de ofício por ato praticado pela 
autoridade coatora, sob a alegação de que sua fi lial não se encontrava com sua inscrição municipal regularizada. Afi rma que realmente 
houve erro quando da baixa de sua fi lial, o qual atribui a equívoco de seu contador, no entanto não tomou conhecimento do fato, haja 
vista terem as tentativas de citação pessoal se concentrado tão somente no endereço da fi lial - há muito fechada -, e jamais na matriz da 
empresa ou na pessoa de seus sócios. Assim, segundo afi rma a autora, sua exclusão não atentou ao disposto no art. 29 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, posto que não fora notifi cada pessoalmente quanto à possibilidade de ser excluída 
deste sistema, apenas sendo citada por intermédio de edital, ferindo, outrossim, os princípios constitucionais do contraditório e ampla 
defesa. Assim, vale-se do presente feito para que este Juízo suspenda o ato administrativo que determinou sua exclusão do regime de 
tributação simplifi cado, ordenando a autoridade coatora que se abstenha de praticar sanções administrativas até decisão fi nal deste 
mandamus. Requer, ainda, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por entender preenchidos os requisitos previstos no art. 
273 do Código de Processo Civil. Juntou os documentos de fl s. 12/47. Às fl s. 52/58 este juízo concedeu a liminar pleiteada. Devidamente 
citado, o município demandado apresentou contestação (fl s. 68/74), aduzindo que “a inscrição no Simples Nacional submete-se à 
aferição quanto à inexistência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 
Estadual ou Municipal, nos termos no inciso V, do art. 17, da LC 123/2006, não se falando em qualquer ofensa aos princípios da 
isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência.” Narra que, contudo, “No caso dos autos, a impetrante não preencheu o requisito 
relativo à regularidade fi scal, possibilitando assim a sua exclusão do benefício tributário.”. Ademais, afi rmou que “O débito (obrigação 
acessória) com a Fazenda Municipal era a da detentora da inscrição no CNPJ com o número 00.287.164/0002-22 (Filial), sendo 
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encaminhado o termo de exclusão do Simples Nacional para o endereço da fi lial depositado junto ao fi sco. (...) em nenhum momento o 
Município de Maceió se utilizou de dados outros senão aqueles fornecidos pelo contribuinte junto ao Fisco.”. Diante disso, pugnou pela 
denegação da segurança pretendida. Com vista, o Ministério Público Estadual afi rmou não possuir interesse na demanda. É o relatório. 
Fundamento e Decido. Trata-se de mandado de segurança no qual a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do ato 
administrativo que excluiu, de ofício, a parte impetrante do Simples Nacional sem supostamente atentar ao disposto na legislação 
pertinente a matéria. Inicialmente, vale salientar que o Simples Nacional, instituído e disciplinado pela Lei Complementar n.º 123/2006, 
foi criado com o objetivo de unifi car a arrecadação dos tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas, nos âmbitos 
dos governos federal, estaduais e municipais. Insta salientar, ainda, que este sistema de arrecadação unifi cada implica no recolhimento 
mensal, através de documento único de arrecadação, dos seguintes tributos: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS, Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (art. 13). Desse modo, considerando a pluraridade de entes 
envolvidos e a complexa relação jurídico-tributária decorrente disto, a Lei Complementar n.º 123/2006, a respeito do procedimento 
administrativo para exclusão de empresas do Simples Nacional, assim dispõe: “Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de 
ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua 
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional 
dar-se-á quando: I - verifi cada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (...) §3º A exclusão de ofício será realizada na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. (...) 
§ 5 o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao 
disposto no art. 39, ambos desta Lei Complementar . §6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa jurídica 
será notifi cada pelo ente federativo que promoveu a exclusão . §7º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a notifi cação de que 
trata o § 6º deste artigo poderá ser feita por meio eletrônico, com prova de recebimento, sem prejuízo de adoção de outros meios de 
notifi cação, desde que previstos na legislação específi ca do respectivo ente federado que proceder à exclusão, cabendo ao Comitê 
Gestor discipliná-la com observância dos requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica. §8º A notifi cação de que trata o § 7º 
deste artigo aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. (...) Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples 
Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento ou a 
exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fi scais desse ente.” Da ilação dos 
dispositivos supratranscritos, constata-se que a notifi cação da exclusão do Simples Nacional deve atender ao procedimento previsto na 
legislação do ente federativo que proceder à exclusão, que, no caso do Município de Maceió, encontra-se contido no Título IV, Capítulo 
II, da Lei Municipal n.º 4.486/96 (Código Tributário do Município de Maceió), que trata acerca do processo administrativo fi scal. Por 
oportuno, transcrevo o art. 213 do Código Tributário do Município de Maceió, ipsis verbis: “Art. 213 - Constatada omissão de pagamento 
de tributos, ou infração a dispositivos regulamentares da Legislação Tributária, será expedida contra o infrator, ‘Notifi cação e Auto de 
Infração’ para que regularize a situação, no prazo de 30 (trinta) dias. Art.214 - A ‘Notifi cação e Auto Infração’ de modelo a ser fi xado pela 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, será emitida em 04 (quatro) vias, por decalque carbono e conterá, além de outros dados 
julgados necessários, os seguintes elementos: I - nome do notifi cado e, em sendo o caso, número de inscrição no Cadastro Mercantil, 
Cadastro Imobiliário ou Cadastro Geral de Contribuintes; II - local dia e hora da lavratura; III - descrição do fato que a motivou e indicação 
dos dispositivos legais infringidos; IV - identifi cação do tributo e seu montante; V - montante das multas cabíveis e dos dispositivos que 
as cominem; VI - assinatura do notifi cante, do notifi cado e nome das testemunhas, se houver. Art. 215 - As 04 (quatro) vias da ‘Notifi cação 
e Auto de Infração’ terão o seguinte destino: I - a primeira via, para o Órgão Fazendário em que deve ser efetuado o recolhimento; II - a 
segunda, para o notifi cado; III - a terceira, para o relatório do notifi cante; IV - a quarta, presa ao bloco para arquivamento na Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças. Art. 216 - Sempre que, por qualquer motivo, não assinada a ‘Notifi cação e Auto de Infração’ pelo 
notifi cado, a ele se dará ciência da ação fi scal, por edital publicado no Diário Ofi cial - D.O.” Logo, como acima se vê, a possibilidade do 
recurso ao Edital - para exclusão dalgum contribuinte do Simples Nacional - continua restrita às hipóteses em que tenha restado infrutífera 
a notifi cação pessoal, na forma prevista no art. 216 da Lei Municipal n.º 4.486/96. Dessarte, entendo que não poderia o Município réu ter 
procedido a notifi cação do contribuinte por Edital, porquanto, nos termos anteriormente declinados, esta modalidade de notifi cação 
constitui exceção à regra, cabível, tão somente, nos casos em que a tentativa de notifi cação anterior pode ser considerada válida e 
esgotada, conforme se vê do texto normativo supra. Entendo que, a autoridade coatora, na qualidade de Secretário de Finanças do 
Município de Maceió, e dotado de toda a estrutura inerente à Administração Municipal no que respeita à cobrança de tributos e fi scalização 
de regularidade dos contribuintes poderia, facilmente, ter procedido com a notifi cação do impetrante na empresa matriz, o que lhe 
possibilitaria exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa. Neste sentido decidiu a Colenda Segunda Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, como abaixo se vê: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NOTIFICAÇÃO 
DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. PRÉVIA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NÃO ESGOTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE 
DA NOTIFICAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1. Ao dispor acerca do procedimento para a exclusão do Simples Nacional, o artigo 39 
da LC nº 123/2006 determina a observância à lei do processo administrativo do ente respectivo. 2. A norma que rege o procedimento 
administrativo fi scal da União é o Decreto nº 70.235/72. 3. O artigo 23 do Decreto nº 70.235/72, com as alterações das Leis nº 11.196/2005 
e 11.941-2009, prevê a possibilidade do recuso ao edital, exigindo, contudo, que seja validamente esgotada prévia tentativa de intimação 
pessoal, postal ou registro por meio magnético. 4. Precedente desta Turma AC 2009.71.08.004618-2, DJU 04.06.2010, relator para o 
acórdão, Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona. AC 2009.71.08.004618.” (TRF 1ª Região, AC 7000 / PR 0011601-
88.2009.404.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2010, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 
10/08/2010). (grifei). Assim, diante da documentação carreada, notório é que esta se encontra devidamente consubstanciada nos autos, 
dando conta da ocorrência de vício, quando fora procedida a notifi cação da parte impetrante por intermédio de Edital, sem, contudo, que 
restassem esgotadas as tentativas de notifi cação pessoal. Ademais, a exclusão da impetrante do Simples Nacional, feita de forma 
abrupta, sem atentar a legislação relativa ao contencioso administrativo fi scal do Município de Maceió, poderá repercutir em aumento de 
onerosidade tributária quando do exercício de suas atividades, abalando, por via de lógica, o regular desempenho destas, demais, 
impedirá que o impetrante desfrute dos benefícios advindos desta adesão (tais como: possibilidade de menor tributação do que em 
relação a outros regimes tributários; possibilidade de tributar as receitas à medida do recebimento das vendas; preferência de contratação, 
como critério de desempate, nas licitações; regras especiais para protesto de títulos; dispensa da entrega da apresentação da DCTF - 
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais e do DACON - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Federais, referente 
aos períodos abrangidos por esse sistema etc.). Ex positis, confi rmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA do 
presente Mandado, determinando ao Impetrado que mantenha a suspensão dos efeitos da exclusão do SIMPLES - estritamente quanto 
aos fatos narrados nesta demanda-, ordenando que a autoridade coatora se abstenha de praticar sanções administrativas relativas aos 
fatos narrados na inicial, bem assim, que se mantenha o reenquadramento do impetrante, caso não tenha ocorrido outro fato impeditivo 
superveninente, no SIMPLES NACIONAL Deixo de condenar o Impetrado em honorários advocatícios face à súmula 105 do STJ. Sem 
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custas. Determino a remessa necessária dos presentes autos ao Tribunal de Justiça, em virtude do que dispõe o §1º, art. 14 da lei 
12.016. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG), ADV: DANIELA LOURENÇO DOS SANTOS (OAB 145574/
RJ) - Processo 0734172-05.2014.8.02.0001 - Execução Contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - EXEQUENTE: Defensoria Pública do Estado de Alagoas - EXECUTADO: Município de Maceió - Autos n° 0734172-
05.2014.8.02.0001 Ação: Execução Contra A Fazenda Pública Exequente: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Executado: 
Município de Maceió DESPACHO Cumpra-se o comando fi nal da sentença de fl s. 75, de forma que expeça-se a competente Requisição 
de Pequeno Valor. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Emanuel Dória Ferreira Juiz de Direito

‘ de Alagoas (OAB D/AL)

Alexsandre Victor Leite Peixoto (OAB 4810/AL)
Alfredo Luís de Barros Palmeira (OAB 10625/AL)
Ana Karina Brito de Brito (OAB 7411B/AL)
Andresa Wanderley de Gusmão Barbosa (OAB 9293/AL)
Antônio Fernandes Simões (OAB 8422/AL)
Bárbara Araújo Carneiro (OAB 11642B/AL)
Biânca Maria Pereira do Nascimento (OAB 14866/AL)
Bruno da Fonseca Lisboa (OAB 11797/AL)
Bruno Klefer Lelis (OAB 12997B/AL)
Caio Alberto Wanderley de Almeida (OAB 10036/AL)
Camilla Soares Vilarins Tenório (OAB 15509/AL)
Carla Marília dos Santos Santana (OAB 15590/AL)
Carlos Alexandre Pereira Lins (OAB 3386/AL)
CARLOS DOS ANJOS NETO (OAB 10558/AL)
Carlos Roberto Ferreira Costa (OAB 3173/AL)
Carolina Francisca Cavalcante (OAB 11646/AL)
Christiane Tavares Méro (OAB 6333/AL)
Daniel Bittencourt Moura (OAB 8853/AL)
Daniel Holanda de Oliveira (OAB 7645/AL)
Daniela Lourenço dos Santos (OAB 145574/RJ)
Diego Malta Brandão (OAB 11688/AL)
Diogo Cerqueira Lins (OAB 7821/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Dr. Mirabel Alves Rocha (OAB 4489/AL)
Elza Marinho de Melo Lima (OAB 3227/AL)
Erick Davisson de Oliveira Melo (OAB 14101/AL)
Estácio da Silveira Lima (OAB 4814/AL)
Eurides P Souto Accioly (OAB 3947/AL)
Fabrício Barbosa Maciel (OAB 8087/AL)
Fernando Sérgio Tenório de Amorim (OAB 4617/AL)
Gustavo Guilherme Maia Nobre de Arruda (OAB 9649/AL)
Gustavo Medeiros Soares Esteves (OAB 11641A/AL)
Helder Viana dos Santos (OAB 16598/AL)
Hénio César Cordeiro de Oliveira (OAB 11563/AL)
Irenilze Barros Marinho da Silva (OAB 4924/AL)
Janaina da Silva Bezerra Ferreira (OAB 7728/AL)
João Sapucaia de Araujo Neto (OAB 4658/AL)
JOSE ANTONIO GUTERRES DIAS (OAB 32222/RS)
LAIS TOJAL COELHO (OAB 11314/AL)
Manuela Carvalho Menezes (OAB 9246/AL)
Mara Rúbia Lima Cavalcanti (OAB 1760/AL)
Márcio André Santos de Andrade Filho (OAB 16060/AL)
Marcos Alexandre Azevedo de Miranda (OAB 5350/AL)
Marcos Antonio Araujo dos Santos (OAB 13580/AL)
Maria Tavares Ferro (OAB 7241/AL)
Mariah Camelo Correia Sales (OAB 13811/AL)
Marina Correia dos Reis Cleto (OAB 9192/AL)
Marta Oliveira Lopes (OAB 19037/BA)
Othoniel Pinheiro Neto (OAB 6154/AL)
Plínio Régis Baima de Almeida (OAB 12354B/AL)
Procurador Geral do Município (OAB P/GM)
Procurador Geral do Município de Maceió (OAB /PG)
Rafaelly Patricia de Oliveira Almeida (OAB 15597/AL)
Raimundo Antonio Palmeira de Araujo (OAB 1954/AL)
Raphael Rodrigues de Andrade França (OAB 14430/AL)

RITA DE CÁSSIA TELLES DA SILVA (OAB 13239/AL)
Rodrigo Albuquerque de Victor (OAB 9370A/AL)
Rodrigo Delgado da Silva (OAB 11152/AL)
RODRIGO SANTANA DA FONSECA AMORIM (OAB 10602/AL)
Rogerio Santos do Nascimento (OAB 188495/RJ)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 3208/SE)
Sabrina da Silva Cerqueira Dattoli (OAB 6898/AL)
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Sandro Soares Lima (OAB 5801/AL)
sheyla suruagy amaral galvão (OAB 11829/AL)
Thiago Queiroz Carneiro (OAB 12065B/AL)
Tomás Miguel Moraes Nunes (OAB 30979/BA)
Valéria F. de Lucena Rosso Gomes (OAB 3564/RN)
Vanessa Carnaúba de Lima Nobre (OAB 7291/AL)
Vital Jorge Lins Cavalcanti de Freitas
Vital Jorge Lins Cavalcanti de Freitas (OAB 4545/AL)
Wendell Agenor Cavalcanti Lima dos Santos (OAB 15438/AL)
Willames do Nascimento Rodrigues (OAB 9206/AL)
Wilton Emanoel Avila da Silva (OAB 00005560AL)
Wlademir Almeida Lira (OAB 13578/AL)
Ynaiara Maria Lessa Santos Lima (OAB 5558/AL)

15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA MUNICIPAL
JUIZ(A) DE DIREITO SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IRANILDA DE FRANÇA LIMA MERGULHÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0281/2019
ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0723897-60.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa 

- EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Manilthon Calumby Estevam - Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 
apresentado nos autos, extinguindo a execução, sem resolver o mérito executivo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Após o 
trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0728086-81.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal 
- IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADA: Gedalva Marques de Souza - Pelo 
exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do mérito 
executivo. Deixo de condenar o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, por ter sido o pagamento efetuado antes da 
citação. Por fi m, dispensado o prazo recursal, proceda-se a baixa e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0730713-58.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Jose Affonso de Mello - Pelo exposto, JULGO 
EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo 
de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da LEF. Fica o exequente advertido da obrigação 
de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da LEF. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 
trânsito em julgado, que deverá ser certifi cado nos autos, proceda à baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Maceió,29 de janeiro 
de 2018.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0730772-46.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Jose Affonso de Mello - Pelo exposto, JULGO 
EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo 
de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da LEF. Fica o exequente advertido da obrigação 
de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da LEF. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o 
trânsito em julgado, que deverá ser certifi cado nos autos, proceda à baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Maceió,29 de janeiro 
de 2018.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0731834-24.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: José Affonso de Mello - Pelo exposto, JULGO 
EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Deixo 
de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da LEF.Fica o exequente advertido da obrigação 
de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da LEF.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o 
trânsito em julgado, que deverá ser certifi cado nos autos, proceda à baixa na distribuição e arquivem-se os autos.Maceió,29 de janeiro 
de 2018.Carlos Bruno de Oliveira Ramos Juiz(a) de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0734365-83.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Josias de Lima Santos - Pelo exposto, 
com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do mérito executivo. 
Deixo de condenar o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, por ter sido o pagamento efetuado antes da citação. Por 
fi m, dispensado o prazo recursal, proceda-se a baixa e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0734942-61.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Bergeson Antonio Cavalcante Cajueiro - 
Pelo exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 
mérito executivo. Condeno o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, por ter sido o pagamento efetuado depois da 
citação. Intime-se o(a) executado(a), para que efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 
inadimplemento, expeça-se a certidão de débito e encaminhe-se para o FUNJURIS, na forma da Resolução nº. 20/2010 do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. Por fi m, procedam-se os atos necessários à desconstituição de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros 
existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió - AL, 15 de agosto de 2019.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0735222-32.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - Taxa de 
Localização e Funcionamento - TLF - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Alexandre T Gomes de Barros - Pelo exposto, 
HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado nos autos, extinguindo a execução, sem resolver o mérito executivo, nos termos do 
art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, nos termos do 
art. 39 da Lei nº 6.830/80. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-
se. Intime-se.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0735285-57.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
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Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Master Empreendimentos Imobiliarios - Diante 
do exposto, resta confi gurada a perda do objeto, ao tempo que DEIXO DE CONHECER da Exceção de Pré-Executividade apresentada 
ao tempo em que, comprovada a quitação do débito após a citação e a baixa do executado no Cadastro Municipal de Contribuintes da 
Secretaria Municipal de Finanças, julgo EXTINTA a execução nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, condenando 
a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Procedam-se os atos necessários à desconstituição de eventual penhora ou 
bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Dê-se publicidade. Registre-se. Intimem-se. Maceió (AL), 20 de maio de 2019. Sandro Augusto 
dos Santos Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0737785-33.2014.8.02.0001 - Execução Fiscal - Execução 
Fiscal 15ª Vara - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: JOSE AFFONSO DE MELLO - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 
EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar 
o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da LEF.Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a 
presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da LEF.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em 
julgado, que deverá ser certifi cado nos autos, proceda à baixa na distribuição e arquivem-se os autos.Maceió,29 de janeiro de 2018.
Carlos Bruno de Oliveira Ramos Juiz(a) de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0738263-41.2014.8.02.0001 - Execução Fiscal - Execução 
Fiscal 15ª Vara - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADA: ANA LUCIA TAVEIROS DE CAMPOS LOPES - Pelo exposto, 
HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado nos autos, extinguindo a execução, sem resolver o mérito executivo, nos termos do 
art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, nos termos 
do art. 39 da Lei nº 6.830/80. Após as formalidades de praxe, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se.

Procurador Geral do Município (OAB P/GM)
Procurador Geral do Município de Maceió (OAB /PG)

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA MUNICIPAL
JUIZ(A) DE DIREITO SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IRANILDA DE F. LIMA MERGULHÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0285/2019
ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0843743-03.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADA: Maria Sonia de Oliveira - Pelo exposto, com 
fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do mérito executivo. Deixo 
de condenar o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, por ter sido o pagamento efetuado antes da citação. Por fi m, 
procedam-se os atos necessários à desconstituição de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0843888-59.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADO: Teodorico de Almeida Rocha - Pelo exposto, 
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 
tendo em vista a ocorrência da prescrição do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, 
na forma do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida 
Ativa, nos termos do art. 33 da Lei nº. 6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa 
na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,03 de outubro de 2018.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0843966-53.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EXECUTADA: Renata Lucia de Mendonca Sarmento Lins - 
Pelo exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTA a execução, com resolução do mérito 
executivo. Deixo de condenar o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, por ter sido o pagamento do crédito efetuado 
antes da citação. Por fi m, procedam-se os atos necessários à desconstituição de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros 
existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió (AL), 21 de maio de 2019. Sandro Augusto dos Santos Juiz de Direito

Procurador Geral do Município (OAB P/GM)

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA MUNICIPAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0287/2019
ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0013239-23.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, 
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição 
do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 
Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da Lei nº. 
6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os 
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: JOSÉ WILSON DOS SANTOS (OAB 3638/AL) - Processo 0027907-96.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com 
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição 
do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 
Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da Lei nº. 
6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os 
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) - Processo 0032437-46.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal 
- IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXECUTADO: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Pelo exposto, JULGO EXTINTA 
A EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 
ocorrência da prescrição do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 
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39 da Lei nº. 6.830/80. Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos 
do art. 33 da Lei nº. 6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e 
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0032464-29.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal 
- IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 
FISCAL, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da 
prescrição do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº. 
6.830/80. Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da 
Lei nº. 6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se 
os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: JOSÉ WILSON DOS SANTOS (OAB 3638/AL) - Processo 0036867-41.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com 
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição 
do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 
Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da Lei nº. 
6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os 
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: JOSÉ WILSON DOS SANTOS (OAB 3638/AL) - Processo 0037028-51.2012.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com 
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ocorrência da prescrição 
do crédito tributário. Deixo de condenar o exequente no pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 
Fica o exequente advertido da obrigação de averbar a presente sentença no Registro da Dívida Ativa, nos termos do art. 33 da Lei nº. 
6.830/80. Decorrido o prazo recursal, certifi que-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os 
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,05 de setembro de 2019.

ADV: CARLOS ROBERTO FERREIRA COSTA (OAB 3173/AL) - Processo 0059388-14.2011.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - Pelo exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 
925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito executivo. Condeno o(a) executado(a) no pagamento das 
custas processuais, por ter sido o pagamento efetuado depois da citação. Intime-se o(a) executado(a), para que efetue o pagamento 
das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de inadimplemento, expeça-se a certidão de débito e encaminhe-se para 
o FUNJURIS, na forma da Resolução nº. 20/2010 do Tribunal de Justiça de Alagoas. Por fi m, procedam-se os atos necessários à 
desconstituição de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió - AL, 09 
de setembro de 2019.

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0182612-33.2004.8.02.0001 (001.04.182612-5) - 
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Fazenda Publica Municipal - DECISÃO Verifi ca-se a múltipla 
prolatação de sentenças. Diante de possível confl ito de sentenças, deve prevalecer aquela que primeiramente foi proferida e publicada, 
posto que, com a prolatação desta, resta cumprido o ofício jurisdicional, apenas sendo possível análise de recurso ou determinadas 
situações previstas em lei, nos termos dos artigos 494 e 505 do CPC. Constatado o equívoco com a prolatação de nova sentença, 
em processo no qual já constava sentença proferida (publicada ou não), chamo feito à ordem para desconstituir o(s) decisum(ns) de 
páginas 9-14 e 15-20, posteriormente prolatado, devendo ser considerada tão somente a sentença primeiramente proferida. Dê-se 
prosseguimento ao feito. Maceió , 12 de setembro de 2019. Sandro Augusto dos Santos Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0182632-24.2004.8.02.0001 (001.04.182632-0) 
- Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Fazenda Publica Municipal - DECISÃO Verifi ca-se a 
prolatação de sentenças em duplicidade. Diante de possível confl ito de sentenças, deve prevalecer aquela que primeiramente foi 
proferida e publicada, posto que, com a prolatação desta, resta cumprido o ofício jurisdicional, apenas sendo possível análise de recurso 
ou determinadas situações previstas em lei, nos termos dos artigos 494 e 505 do CPC. Constatado o equívoco com a prolatação de 
nova sentença, em processo no qual já constava sentença proferida (publicada ou não), chamo feito à ordem para desconstituir o 
decisum de páginas 9-14, posteriormente prolatado, devendo ser considerada tão somente a sentença primeiramente proferida. Dê-se 
prosseguimento ao feito. Maceió , 12 de setembro de 2019. Sandro Augusto dos Santos Juiz de Direito

ADV: ANDRÉ FREITAS OLIVEIRA DA SILVA (OAB 6664/AL) - Processo 0700115-23.2015.8.02.0066 - Petição - Expedição de CND - 
REQUERENTE: CONSTRUTORA B SANTOS LTDA - Face ao exposto, EXTINGO o presente feito, sem julgamento do mérito com fulcro 
no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Certifi cado o trânsito em julgado desta, proceda-se a baixa 
e ao arquivamento dos autos. Maceió (AL), 05 de setembro de 2019. Sandro Augusto dos Santos Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0823709-07.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUÍZO DE DIREITO 
DA 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O(A) Dr.(ª) Bruno Araújo 
Massoud, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal, Estado de Alagoas, 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 de Execução Fiscal, 
n.º 0823709-07.2017.8.02.0001, que tem como Autor: Município de Maceió, e Executado: JOSE AUGUSTO CORREIA DE ARAUJO, 
CPF 020.955.214-04, com endereço à Rua-cnso José Bezerra, 322, Farol, CEP 57000-000, Maceió - AL, este(a) atualmente em local 
incerto e não sabido, fi cando o(a) mesmo(a) CITADO/INTIMADO nos termos do art. 1.010, § 1º do CPC do inteiro teor do despacho 
proferido, que tem o seguinte teor: “DECISÃO Vistos, etc. Deixo de exercer o juízo de retratação, pelos argumentos explicitados na 
decisão recorrida, na forma do art. 331 do CPC. Cite-se o(a) recorrido(a), para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
sendo conhecido o endereço do(a) recorrido(a), o que impossibilita sua comunicação pelos correios ou por ofi cial de justiça, cite-se o(a) 
mesmo por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Não apresentando manifestação no prazo legal, nomeio o(a) Dra. Roberta Bortolami de 
Carvalho, Defensora Público, como curadora especial do(a) recorrido(a), que deverá elaborar a referida peça processual, no prazo de 15 
(quinze) dias, na forma do art. 257, inciso IV, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió(AL), 28 de janeiro de 2019”. E para 
que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 11 de julho de 2019. Eu,______, Raquelina Borba 
Araújo, Analista Judiciário, que digitei e subscrevi. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (OAB /PG) - Processo 0831355-68.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal 
- Taxa de Localização e Funcionamento - TLF - EXEQUENTE: Município de Maceió - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUÍZO DE 
DIREITO DA 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O(A) Dr.(ª) Sandro 
Augusto dos Santos, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal, Estado de Alagoas, 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 de Execução 
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Fiscal, n.º 0831355-68.2017.8.02.0001, que tem como Autor: Município de Maceió, e Executado: L F M DE LUNA REPRESENTACOES-
ME, CNPJ 03.146.849/0001-66, com endereço à Rua-maragogi, 77, Cruz das Almas, CEP 57000-000, Maceió - AL, este(a) atualmente 
em local incerto e não sabido, fi cando o(a) mesmo(a) CITADO/INTIMADO nos termos do art. 1.010, § 1º do CPC do inteiro teor do 
despacho proferido, que tem o seguinte teor: “Vistos, etc. Deixo de exercer o juízo de retratação, pelos argumentos explicitados na 
decisão recorrida, na forma do art. 331 do CPC. Cite-se o(a) recorrido(a), para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
sendo conhecido o endereço do(a) recorrido(a), o que impossibilita sua comunicação pelos correios ou por ofi cial de justiça, cite-se o(a) 
mesmo por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Não apresentando manifestação no prazo legal, nomeio o(a) Dra. Roberta Bortolami de 
Carvalho, Defensora Público, como curadora especial do(a) recorrido(a), que deverá elaborar a referida peça processual, no prazo de 15 
(quinze) dias, na forma do art. 257, inciso IV, do CPC. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Maceió(AL), 22 de janeiro de 2019.”. E para 
que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 09 de agosto de 2019. Eu,______, Raquelina Borba 
Araújo, Analista Judiciário, que digitei e subscrevi. Sandro Augusto dos Santos Ju

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0843805-43.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUÍZO DE DIREITO 
DA 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O(A) Dr.(ª) Bruno Araújo 
Massoud, Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal, Estado de Alagoas, 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 de Execução Fiscal, 
n.º 0843805-43.2017.8.02.0001, que tem como Autor: Município de Maceió, e Executado: SONIA MARIA PATRIOTA FERRAZ, CPF 
284.427.254-15, com endereço à R Granga do Ipe Amarelo, 97, Serraria, CEP 57000-000, Maceió - AL, este(a) atualmente em local 
incerto e não sabido, fi cando o(a) mesmo(a) CITADO/INTIMADO nos termos do art. 1.010, § 1º do CPC do inteiro teor do despacho 
proferido, que tem o seguinte teor: “DECISÃO Vistos, etc. Deixo de exercer o juízo de retratação, pelos argumentos explicitados na 
decisão recorrida, na forma do art. 331 do CPC. Cite-se o(a) recorrido(a), para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 
sendo conhecido o endereço do(a) recorrido(a), o que impossibilita sua comunicação pelos correios ou por ofi cial de justiça, cite-se o(a) 
mesmo por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Não apresentando manifestação no prazo legal, nomeio o(a) Dra. Roberta Bortolami de 
Carvalho, Defensora Público, como curadora especial do(a) recorrido(a), que deverá elaborar a referida peça processual, no prazo de 
15 (quinze) dias, na forma do art. 257, inciso IV, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió(AL), 06 de fevereiro de 2019”. 
E para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de 
Justiça Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 12 de julho de 2019. Eu,______, Sebastiana 
Lúcia dos Santos Carvalho, Auxiliar Judiciário, que digitei e subscrevi. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO (OAB P/GM) - Processo 0843938-85.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Maceió - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO JUÍZO DE DIREITO DA 
15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O(A) Dr.(ª) Bruno Araújo Massoud, 
Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Capital / Fazenda Municipal, Estado de Alagoas, 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 de Execução Fiscal, n.º 0843938-
85.2017.8.02.0001, que tem como Autor: Município de Maceió, e Executado: MARIA JOSE DO NASCIMENTO, CPF 436.240.064-87, 
com endereço à R Triunfo, 242, Jacintinho, CEP 05704-018, Maceió - AL, este(a) atualmente em local incerto e não sabido, fi cando o(a) 
mesmo(a) CITADO/INTIMADO nos termos do art. 1.010, § 1º do CPC do inteiro teor do despacho proferido, que tem o seguinte teor: 
“DECISÃO Vistos, etc. Deixo de exercer o juízo de retratação, pelos argumentos explicitados na decisão recorrida, na forma do art. 331 
do CPC. Cite-se o(a) recorrido(a), para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo conhecido o endereço do(a) 
recorrido(a), o que impossibilita sua comunicação pelos correios ou por ofi cial de justiça, cite-se o(a) mesmo por edital, com prazo de 30 
(trinta) dias. Não apresentando manifestação no prazo legal, nomeio o(a) Dra. Roberta Bortolami de Carvalho, Defensora Público, como 
curadora especial do(a) recorrido(a), que deverá elaborar a referida peça processual, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 
257, inciso IV, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió(AL), 28 de janeiro de 2019”. E para que não se alegue ignorância, 
mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Dado e 
passado nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 12 de julho de 2019. Eu,______, Paulo Jorge Ferreira da Silva Lima, Auxiliar 
Judiciário, que digitei e subscrevi. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

André Freitas Oliveira da Silva (OAB 6664/AL)
Carlos Roberto Ferreira Costa (OAB 3173/AL)
José Wilson dos Santos (OAB 3638/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Procurador Geral do Município (OAB P/GM)
Procurador Geral do Município de Maceió (OAB /PG)

16ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0726/2019
ADV: EDUARDO VALENÇA RAMALHO (OAB 5080/AL), ADV: ELISBÁRBARA MENDONÇA PEREIRA - Processo 0733555-

74.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção - AUTOR: Valberon Lopes de Araujo - RÉU: Estado de Alagoas - Antes de apreciar 
o pedido de liminar, verifi co nos autos que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).Desta feita, 
o novel Código de Processo Civil, dispõe nos termos dos arts. 291 e 292, que toda causa deve ter um valor e este será correspondente 
ao proveito econômico pretendido pela parte autora com seu pedido formulado na petição inicial.Friso, que o novel diploma processual é 
assente com a jurisprudência, onde o tema em apreço já se encontra pacifi cado:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 260 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA APURADA 
ENTRE A APOSENTADORIA RENUNCIADA E A NOVA APOSENTADORIA A SER DEFERIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO. 1. A questão recursal gira em torno do conceito jurídico de proveito econômico para fi ns de valor da causa relativa à ação 
previdenciária de desaposentação, e, por conseguinte, delimitação da competência, se do juizado especial federal ou do juízo da vara 
federal, nos moldes do artigo 260 do CPC.2. O Tribunal a quo entendeu que, tratando-se de pedido de desaposentação, o proveito 
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econômico corresponde à soma das parcelas vincendas da nova aposentadoria a ser deferida, concluindo pela competência da vara 
federal.3. A desaposentação, técnica protetiva previdenciária, é a renúncia a uma modalidade de aposentadoria, já implementada, para 
aproveitamento do respectivo tempo de serviço ou de contribuição, com cômputo do tempo posterior à jubilação, para obtenção de 
nova e melhor aposentadoria.4. Para a jurisprudência do STJ o proveito econômico corresponde à expressão monetária do pedido, o 
valor da causa deve refl etir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação.5. Nos casos de desaposentação, o proveito 
econômico da causa é a diferença entre a aposentadoria objeto de renúncia e a nova pleiteada.6. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 1522102/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 
Grifos nossos.AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, DE DECLARAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 
EM VALOR CERTO. PROVEITO MÍNIMO ECONÔMICO PRETENDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o valor da causa 
deve refl etir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação, que, em caso de cumulação de pedidos, deve corresponder 
à soma dos valores de todos eles, nos termos do inciso II, art. 259 do CPC. 2. Se os autores requereram, entre vários pedidos ilíquidos, 
a constituição de crédito com base em laudo de avaliação que acompanha a inicial, deve a quantia mínima pretendida refl etir no valor 
atribuído à causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1514299 RS 2015/0032165-0, Relator: Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015). Grifos 
nossos.AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo 
autor da demanda, não estando vinculado às teses posteriormente apresentadas pela defesa. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgRg 
no Ag: 1360288 RS 2010/0185260-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 19/12/2013). Grifos nossos.No caso concreto, verifi ca em uns dos itens do pedido o requerimento de pagamento de 
diferença de subsídios calculados de acordo com a faixa de tempo de serviço do autor, desde fevereiro de 2012 até a decisão judicial de 
promoção. Desse modo, conclui-se, que a parte autora, provavelmente, busca os valores referentes ao retroativo advindo da promoção.
Ademais, o valor da causa é fundamental para determinar por vezes não só a competência e o recolhimento escorreito das custas, 
além do pagamento destas ao fi nal.Assim, no caso em testilha, não vislumbro nenhum óbice para o autor atribuir ao valor da causa 
o valor do benefício econômico, eis que é possível estimar desde logo o proveito econômico buscado.Diante do exposto, determino 
a intimação do autor a fi m de que atribua o valor da causa, sendo este correspondente o proveito econômico pretendido, corrigindo o 
valor da causa, assim como, emende os pedidos, fazendo constar o requerimento referente ao retroativo dos valores das promoções, 
respeitando a prescrição legal, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos do processo a Guia de Recolhimento Judicial - 
GRJ, devidamente paga, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.Cumpra-se.

Eduardo Valença Ramalho (OAB 5080/AL)
ELISBÁRBARA MENDONÇA PEREIRA

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0727/2019
ADV: RENATA VIEIRA SANTOS (OAB 9273/AL), ADV: JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS (OAB 4712SEAL) - Processo 0725795-

45.2014.8.02.0001 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: O ESTADO - 
EMBARGADA: Josemilda de Amorim Hasten-Reiter - DESPACHO Certifi que-se, nos autos do processo nº 0042453-30.2010, que foram 
opostos os presentes embargos de forma virtual; Ato contínuo, intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Jose Alexandre Silva Lemos (OAB 4712SEAL)
Renata Vieira Santos (OAB 9273/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0728/2019
ADV: MARIANA RAMOS MOREIRA (OAB 9067/AL) - Processo 0705694-55.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Antecipação 

de Tutela / Tutela Específi ca - AUTORA: Q.M.C.V. - RÉU: E.A. - DESPACHO VISTO EM CORREIÇÃO - Intime-se o autor para se 
manifestar sobre as informações prestadas pelo Estado de Alagoas às fl s. 103/104.

Mariana Ramos Moreira (OAB 9067/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0729/2019
ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: GIORY MAGNO CAVALCANTE FERRO (OAB 11519/

AL) - Processo 0714223-24.2016.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Classifi cação e/ou Preterição - EMBARGANTE: Companhia 
de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas - EMBARGADO: Edson Ferreira Barros - Relação: 0403/2019 Teor 
do ato: Autos n° 0714223-24.2016.8.02.0001/01 Ação: Embargos de Declaração Embargante: Companhia de Abastecimento DÁgua 
e Saneamento do Estado de Alagoas Embargado: Edson Ferreira Barros DESPACHO Em virtude do possível efeito modifi cativo que 
possa advir da decisão dos Embargos de Declaração interpostos pelo embargante, determino: 1. Intime-se o Embargado, na pessoa de 
seu representante legal, ou na de quem lhe faça as vezes, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Cumpra-
se Maceió(AL), 02 de maio de 2019. Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso Juíza de Direito Advogados(s): Valquiria de Moura Castro 
Ferreira (OAB 6128/AL)
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Giory Magno Cavalcante Ferro (OAB 11519/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0730/2019
ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA (OAB 7730/AL), ADV: EDUARDO VALENÇA RAMALHO (OAB 

5080/AL) - Processo 0005740-56.2010.8.02.0001 (001.10.005740-4) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - AUTOR: 
Meyer Comércio e Serviços Ltda - RÉU: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO Intime-se a parte Apelada Meyer Comércio e 
Serviços Ltda, através de seu representante legal, para, querendo, oferecer suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo 
com o que estatui o parágrafo primeiro do art. 1.010 do Código de Processo Civil.Dê-se vista ao Ministério Publico, para, querendo, 
manifestar-se no feito. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na forma do parágrafo terceiro, 
do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019 Paulo José da Silva 
Analista Judiciário

ADV: RODRIGO CAVALCANTE FERRO (OAB 8387/AL), ADV: ANDRÉ ARAÚJO WANDERLEY (OAB 9097/AL) - Processo 0700268-
62.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Impostos - AUTOR: Municpio de Olho D’Água das Flores - ATO ORDINATÓRIO Intime-
se a parte Apelada MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES, através de seu representante legal para, querendo, oferecer suas 
contrarrazões, no prazo legal, de acordo com o que estatui o parágrafo primeiro do art. 1.010 do Código de Processo Civil.Dê-se vista 
ao Ministério Publico, para, querendo, manifestar-se no feito. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, na forma do parágrafo terceiro, do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Maceió, 10 de 
setembro de 2019 Paulo José da Silva Analista Judiciário

ADV: EDUARDO VALENÇA RAMALHO (OAB 5080/AL) - Processo 0709733-95.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Enquadramento - RÉU: Estado de Alagoas - LITSPASSIV: ITERAL - Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas e outro - ATO 
ORDINATÓRIO Intime-se a parte Apelada, Estado de Alagoas e outros, para, querendo, oferecer suas contrarrazões, no prazo de 
30 (trinta) dias, de acordo com o que estatui o parágrafo primeiro do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério 
Público, para, querendo, manifestar-se no feito. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na 
forma do parágrafo terceiro, do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

ADV: CLÊNIO PACHECO FRANCO (OAB 1697/AL), ADV: CLENIO PACHECO FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL), ADV: JOÃO 
ABILIO FERRO BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL) - Processo 0714483-
33.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTORA: Luciana Fon de Jesus - Samyane de Araújo Peixoto 
Sousa - RÉU: Estado de Alagoas - ATO ORDINATÓRIO Intime-se a parte Apelada, Luciana Fon de Jesus e outra, para, querendo, 
oferecer suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que estatui o parágrafo primeiro do art. 1.010 do Código de 
Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no feito. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas, na forma do parágrafo terceiro, do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 
Cumpra-se.

ADV: ANA CAMILA NUNES SARMENTO (OAB 13345/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL) 
- Processo 0714811-26.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Militar - AUTOR: Hiram Ferrer e 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de 
setembro de 2019 Mércia de Melo Lima . Analista Judiciario

ADV: LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCO GODOY (OAB 7080B/AL), ADV: TIAGO BARRETO CASADO (OAB 7705/AL) - Processo 
0714818-52.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Classifi cação e/ou Preterição - AUTOR: Andreson Lauro Costa Ferreira - 
Fernando Coelho de Carvalho - RÉU: Estado de Alagoas - 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019 Mércia de Melo Lima . Analista 
Judiciario

ADV: RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO (OAB 6236B/AL), ADV: ROSANGELA TENORIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 14010/
AL) - Processo 0718148-23.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção - AUTOR: Maria Angela Silva Santos - RÉU: 
PROCURADORIA DO ESTADO DE ALAGOAS - 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019 Mércia de Melo Lima Analista Judiciario

ADV: BRUNO CABRAL DE ALENCAR MONTEIRO (OAB 21939/PB) - Processo 0718511-10.2019.8.02.0001 - Mandado de 
Segurança - Garantias Constitucionais - IMPETRANTE: Fabiano da Silva Souza - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao disposto no 
Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, faço remessa destes autos à contadoria, para cálculo 
de custas fi nais, se houver. Maceió, 10 de setembro de 2019. Paulo José da Silva Analista Judiciário

ADV: FABÍOLA DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 6207/AL), ADV: KELLY PATTRYCIA SILVA SANTOS COSTA (OAB 7092/AL) - 
Processo 0718662-73.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Oswaldo Augusto Santos 
Costa - Processo nº: 0718662-73.2019.8.02.0001 DECISÃO Tratam-se de pedidos de aplicação de medida coercitiva - multa - e de 
restituição de valor, motivados pelo descumprimento da decisão proferida às págs. 66/74, que determinou ao Estado de Alagoas que 
“providenciasse ou custeasse, ao autor, Sr. Oswaldo Augusto Santos Costa, o procedimento cirúrgico consistente em cirurgia de 
prostatectomia radical laparoscópica assistida com robô da vinci + linfadenectomia retroperitoneal (tus: 31.20.114-8+30.91.415-9), a ser 
realizado fora do seu domicílio, no Hospital São Luiz do Morumbi-SP, Estado de São Paulo, incluindo todas as despesas referente ao 
deslocamento, estadia e alimentação durante o tratamento fora do seu domicílio”. Em substituição à magistrada titular da 16ª Vara Cível 
da Capital, o juiz titular da 17ª Vara Cível desta Comarca, averbou-se suspeito por motivo de foro íntimo (pág. 111), razão pela qual os 
autos vieram-me para análise, na qualidade de substituto circunstancial, vez que fui designado para responder pela 18ª Vara Cível de 
Maceió, próxima na cadeia de substituições. Em cumprimento à decisão de págs. 96/101, foram expedidos cinco mandados e um alvará, 
que aguardam assinatura no fl uxo do SAJPG5. Assim, dentro do meu âmbito de competência, caberia-me a verifi cação dos referidos 
documentos para, reconhecido o estado de ordem, assina-los e libera-los nos autos. No entanto, para além da verifi cação de conformidade 
do alvará e dos mandados judiciais em relação à decisão de págs. 96/101, compete-me ratifi car ou retifi car aquele decisum, mediante 
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análise de adequação e regularidade da decidão que lhe deu origem, qual seja, o provimento de tutela de urgência exarado às págs. 
66/74. Neste contexto, passo a reapreciar as circunstâncias fáticas e jurídicas que culminaram na presente apreciação. De forma bem 
sintética, percebo que a fundamentação contida na decisão interlocutória de págs. 66/74 é sufi ciente e adequada para justifi car o 
provimento de urgência que deferiu o custeio da cirurgia de Prostatectomia Radical Laparoscópica assistida com robô da Vinci + 
Linfadenectomia Retroperitoneal (tus: 31.20.114-8+30.91.415-9), no Hospital São Luiz do Morumbi/SP, orçada no valor global de R$ 
43.100,00 (quarenta e três mil e cem reais). Saliento que o Parecer emitido pela Câmara Técnica de Saúde do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (pág. 48) explicita a insufi ciência da rede de cobertura do Estado para o tratamento deste tipo de patologia, justifi cando a 
intervenção judicial com o escopo de, em critério de microjustiça, dar efetividade à política pública de saúde implementada defi citariamente. 
Por outro lado, entendo, data maxima venia, não assistir razão àquela decisão no que pertine à cobertura de despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação do requerente, durante o período em que estiver alocado na cidade de São Paulo/SP para fi ns de submissão 
ao tratamento deferido. Com efeito, a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde, ao traçar diretrizes administrativas 
para custeio de TAF, condiciona-as à disponibilidade orçamentária. Neste contexto, alinhado ao princípio da mínima onerosidade ao 
erário público, venho mantendo o entendimento de que, nos casos judicializados, o custeio de despesas acessórias ao próprio tratamento 
justifi ca-se, tão somente, em situações de excepcionalidade, caracterizadas pela insufi ciência fi nanceira, devidamente comprovada pelo 
requerente. Afi nal, tais despesas traduzem restrição à efetivação do direito à saúde apenas naqueles casos em que o paciente não 
possa custeá-las. No entanto, não me parece ser este o caso dos autos. Não me olvidando da completa diferença entre os casos, 
costumo ponderar que, se nem mesmo os planos de saúde do mais alto padrão são obrigados a custear despesas dessa natureza, o 
deveria, muito menos, o Estado que, além de não obter contraprestação, apresenta manifesta escassez de recursos. Neste diapasão, 
assevero que a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde, mesmo que em regime de microjustiça, importam em abalo às 
políticas implementadas em âmbito macro, vez que reduzem o orçamento disponível para o custeio do atendimento protocolar. Neste 
mesmo sentido, concluiu o Supremo Tribunal Federal na STA 175, in verbis: Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema 
Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só 
torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais efi ciente 
possível. Obrigar a rede pública a fi nanciar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem 
administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população 
mais necessitada. Destarte, tenho por indevido o custeio e, consequente repasse, do valor de R$ 13.610,39 (treze mil seiscentos e dez 
reais e trinta e nove centavos), conclamados para pagamento de despesas de transporte, hospedagem e alimentação. Outrossim, 
entendo que o argumento que justifi cava o pagamento antecipado do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para fi ns de custeio do 
item Robô da Vinci perdeu seu lastro jurídico. Explico: O pedido de tutela provisória restou amparado na urgência gerada pelo risco de 
dano à saúde do autor, caso o procedimento cirúrgico em apreço não fosse realizado em tempo hábil. Para tanto, seria necessário o 
pagamento dos honorários, insumos e equipamentos utilizados na prostatectomia, sob pena de perecer o direito à saúde tutelado no 
decisum de págs. 66/74. Ocorre que, pago o valor referente ao custeio do Robô da Vinci com recursos do próprio autor, a utilização 
deste equipamento resta garantida, não subsistindo a urgência no seu custeio. Afi nal, o risco que se busca elidir com a decisão de tutela 
de urgência é à saúde do paciente e não ao seu patrimônio. Portanto, dispondo de recursos para custear o uso do referido maquinário, 
o autor não, mais, se encontra em estado de desamparo. Não menos relevante, é o fato de que o ressarcimento pelo valor despendido 
deve ser efetivado apenas com o trânsito em julgado da sentença, vez que, em face da Fazenda Pública, não cabe execução provisória. 
Observe-se que, uma vez efetuado o pagamento pelo próprio autor da ação, a natureza do crédito transmuda-se de multa cominatória 
prontamente exequível para crédito ordinário, devendo, portanto, observar as vias adequadas de satisfação. Afi nal, se o objetivo da 
multa é obrigar ao cumprimento da obrigação de fazer, a perda do seu objeto, desnatura sua função imediata, restando apenas a medida 
de penalização. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para, revogando parcialmente as decisões de págs. 66/74 e 86/93, rejeitar os 
pedidos interlocutórios de reembolso do valor de R$ 8.000,00 e de custeio de despesas com transporte, hospedagem e alimentação, 
orçados em R$ 13.610,39. Sob os mesmos fundamentos, mantenho incólume os seus demais capítulos decisórios, razão pela qual 
determino a expedição dos seguintes mandados: 1) mandado ofício a fi m de que o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), seja 
depositado na conta da empresa MED FUTURO POLICLÍNICA LTDA, (CPNJ 18.007.688/0001-05, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0758, 
CONTA CORRENTE 03746-9, dados bancários e CNPJ apresentados às fl s. 88), empresa indicada pela parte Autora, e, àquela proceda 
ao levantamento da quantia objeto do sequestro (devendo constar no referido mandado ofício a numeração do Identifi cador de Depósito 
fornecido pelo BacenJud), valor este correspondente aos serviços do cirurgião, ofi ciando o Superintendente do Banco do Brasil para as 
providências necessárias; 2) mandado ofício a fi m de que o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), seja depositado na conta da 
empresa DMF UROLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS, (CPNJ 19.324.519/0001-53, BANCO SANTANDER (033), AGÊNCIA 3919, CONTA 
13005235-9, dados bancários e CNPJ apresentados às fl s. 88), empresa indicada pela parte Autora, e, àquela proceda ao levantamento 
da quantia objeto do sequestro (devendo constar no referido mandado ofício a numeração do Identifi cador de Depósito fornecido pelo 
BacenJud), valor este correspondente aos serviços dos auxiliares, ofi ciando o Superintendente do Banco do Brasil para as providências 
necessárias; 3) mandado ofício a fi m de que o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), seja depositado na conta da Sra. 
GINA TROZZI MALVAR AZEVEDO, (CPF 084.312.888-76, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3193-3, CONTA CORRENTE 2733-2, dados 
bancários e CNPJ apresentados às fl s. 89), instrumentadora indicada pela parte Autora, e, àquela proceda ao levantamento da quantia 
objeto do sequestro (devendo constar no referido mandado ofício a numeração do Identifi cador de Depósito fornecido pelo BacenJud), 
valor este correspondente aos serviços da instrumentação, ofi ciando o Superintendente do Banco do Brasil para as providências 
necessárias; 4) mandado ofício a fi m de que o montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), seja depositado na conta da 
empresa GADP CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, (CNPJ 08.706.390/0001-21, BANCO SAFRA (422), AGÊNCIA 0097, CONTA 
CORRENTE 26787-8, dados bancários e CNPJ apresentados às fl s. 89), empresa indicada pela parte Autora, e, àquela proceda ao 
levantamento da quantia objeto do sequestro (devendo constar no referido mandado ofício a numeração do Identifi cador de Depósito 
fornecido pelo BacenJud), valor este correspondente aos serviços da anestesista, ofi ciando o Superintendente do Banco do Brasil para 
as providências necessárias. Desde já, determino a exclusão do SAJ do alvará confeccionado no valor de R$ 13.610,39 em favor de 
Fabíola dos Santos Almeida e do mandado-ofício confeccionado para transferência do montante de R$ 8.000,00 em favor de Ricardo 
Inojosa Costa. Cumpra-se Maceió, 10 de setembro de 2019. Helestron Silva da Costa Juiz de Direito

ADV: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA (OAB 8052/AL), ADV: JOSÉ EDSON A. DA SILVA (OAB 2160/AL), ADV: 
RODRIGO BRANDÃO PALÁCIO (OAB 6236B/AL), ADV: BRUNA RAFAELLE LINS LIBERAL (OAB 12775/AL), ADV: ROSANGELA 
TENORIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 14010/AL), ADV: GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 15086/AL) - Processo 
0719543-50.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção - AUTOR: Adriano Jose do Bomfi m - RÉU: PROCURADORIA DO 
ESTADO DE ALAGOAS - 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, fi ca 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 modifi cativos, 
acaso suscitados na defesa. Maceió, 10 de setembro de 2019 Paulo José da Silva Analista Judiciário

ADV: WILLAMES DO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB 9206/AL) - Processo 0724165-22.2012.8.02.0001 - Procedimento 
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Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: EXPEDITA DA CONCEIÇÃO SANTOS - Ato 
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO/dou vista à(o) 
douta(o) representante da Defensoria Pública, para fi ns de cumprimento e/ou ciência do(a) Despacho de fl s-30. Maceió, 10 de setembro 
de 2019. Mércia de Melo Lima . Analista Judiciario

Ana Camila Nunes Sarmento (OAB 13345/AL)
André Araújo Wanderley (OAB 9097/AL)
Bruna Rafaelle Lins Liberal (OAB 12775/AL)
Bruno Cabral de Alencar Monteiro (OAB 21939/PB)
Clênio Pacheco Franco (OAB 1697/AL)
Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB 4876/AL)
Eduardo Valença Ramalho (OAB 5080/AL)
Fabíola dos Santos Almeida (OAB 6207/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)
Filipe Thiago de Vasconcelos Almeida (OAB 8052/AL)
Gilvania Souza de Oliveira Pereira (OAB 15086/AL)
João Abilio Ferro Bisneto (OAB 10327/AL)
José Edson A. da Silva (OAB 2160/AL)
Joyce Roque de Almeida Leite (OAB 13077/AL)
Kelly Pattrycia Silva Santos Costa (OAB 7092/AL)
Luiz Carlos da Silva Franco Godoy (OAB 7080B/AL)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura (OAB 7730/AL)
Rodrigo Brandão Palácio (OAB 6236B/AL)
Rodrigo Cavalcante Ferro (OAB 8387/AL)
Rosangela Tenorio da Silva Rodrigues (OAB 14010/AL)
Tiago Barreto Casado (OAB 7705/AL)
Willames do Nascimento Rodrigues (OAB 9206/AL)

17ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADER COURA DE MELLO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0819/2019
ADV: WAGNER VELOSO MARTINS (OAB 37160/BA) - Processo 0713259-26.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção 

- AUTORA: Maria José Galdino dos Santos - RÉU: Estado de Alagoas - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da juntada de contestação, faço vista dos autos ao advogado da parte 
autora pelo prazo de 15 (quinze) dias para querendo impugne-a.

Wagner Veloso Martins (OAB 37160/BA)

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADER COURA DE MELLO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0820/2019
ADV: EVILÁSIO FEITOSA DA SILVA (OAB 1197/AL), ADV: BRUNO CONSTANT MENDES LÔBO (OAB 6031/AL) - Processo 

0009215-20.2010.8.02.0001 (001.10.009215-3) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - AUTOR: George Sarmento Lins 
Junior e outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e 
em virtude da interposição do recurso de apelação, com fulcro no art 1010, §1º do novo código de processo civil, abro vista dos autos à 
parte ex adversa, pelo prazo de 15 (quinze) dias para que, querendo, apresente contrarrazões à apelação.

Bruno Constant Mendes Lôbo (OAB 6031/AL)
Evilásio Feitosa da Silva (OAB 1197/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADER COURA DE MELLO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0821/2019
ADV: ALAÍCE DOS SANTOS SIQUEIRA CORREIA (OAB 11288/AL) - Processo 0723113-78.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 

- Restabelecimento - AUTORA: Débora Angélica Silva do Espírito Santo - RÉU: Alagoas Previdência - Ato Ordinatório: Em cumprimento 
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da juntada de contestação, faço vista 
dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias para querendo impugne-a.

Alaíce dos Santos Siqueira Correia (OAB 11288/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADER COURA DE MELLO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0822/2019
ADV: ALTAIR OLIVEIRA COSTA (OAB 5538/AL) - Processo 0710839-48.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Pedidos 

Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie - REQUERENTE: Geonias dos Santos Ricardo - REQUERIDO: Estado de Alagoas - 
Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da 
juntada de contestação, faço vista dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias para querendo impugne-a.

Altair Oliveira Costa (OAB 5538/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADER COURA DE MELLO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0825/2019
ADV: WENDELL HANDRES VITORINO DA ROCHA (OAB 6446/AL), ADV: MARCELO VITORINO GALVÃO (OAB 6131/AL) - 

Processo 0700205-89.2019.8.02.0066 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - IMPETRANTE: José Rodrigo Marques 
Quaresma - IMPETRADO: Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas - Ato Ordinatório: Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da juntada de contestação 
ofertada pelo Estado, faço vista dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias para querendo impugne-a.

Marcelo Vitorino Galvão (OAB 6131/AL)
Wendell Handres Vitorino da Rocha (OAB 6446/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0826/2019
ADV: VANESSA ALVES COSTA CAVALCANTI (OAB 7706/AL), ADV: DANIEL WANDERLEY DE SANTA RITA (OAB 7434/AL) - 

Processo 0033444-44.2010.8.02.0001 (001.10.033444-0) - Mandado de Segurança - Promoção / Ascensão - IMPETRANTE: Tereza 
de Almeida Castro e outros - 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, fi ca intimado o apelado para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação. Maceió, 10 de setembro de 2019 ANA LUÍZA DE HOLANDA 
FERREIRA CALHEIROS Analista

ADV: SHIRLEY SARMENTO WANDERLEY (OAB 7814/AL), ADV: RAFAELA DA SILVA CORREIA CAVALCANTE LINS (OAB 13226/
AL), ADV: ANA CAMILA NUNES SARMENTO (OAB 13345/AL), ADV: TAIANNY SOARES AURELIANO (OAB 15201/AL), ADV: JOÃO 
VICTOR PADILHA VILANOVA (OAB 14581/AL) - Processo 0038415-72.2010.8.02.0001 (001.10.038415-4) - Procedimento Ordinário 
- Antecipação de Tutela / Tutela Específi ca - AUTOR: Cristiano Martins de Almeida - Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. 
Condeno o autor nas custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa (art. 85, §4, III do CPC). Oportunamente, arquivem-se os autos dando-se baixa. P.R.I. Maceió, 10 de setembro de 2019. 
ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA JUIZ DE DIREITO

ADV: HOANA MARIA ANDRADE TOMAZ (OAB 15123/PB) - Processo 0701048-31.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Prova 
de Títulos - AUTORA: RAFAELA DA SILVA MENDONÇA REGO - Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. 
Sem custas. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos com a devida baixa. P.R.I. Maceió, 10 de setembro de 2019. 
ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA JUIZ DE DIREITO

ADV: CARLOS HENRIQUE LUZ FERRAZ (OAB 6108/AL) - Processo 0701992-96.2015.8.02.0001/01 - Cumprimento Provisório 
de Sentença - Nomeação - AUTORA: ADRIANA MARIA MONTEIRO LYRA - REJANE MARIA ARRUDA DOS SANTOS BARROS - 
CHRISTINNE MARIA SOARES DA SILVA - Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de cumprimento provisório de sentença. 
Determino, entrementes, seja ofi ciado ao Estado para que observe a necessária reserva de vagas. Sem custas. Sem honorários. P. R. 
I. Oportunamente, arquivem-se com a devida baixa. Maceió, 09 de setembro de 2019. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 
JUIZ DE DIREITO

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0710752-29.2018.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Saúde - AUTOR: Sivanildo Jose da Silva - 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 já restou oportunizado prazo para 
a apresentação de razões e contrarrazões recursais, passo a fazer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, 
competente para o julgamento do recurso.

ADV: DIEGO MALTA BRANDÃO (OAB 11688/AL) - Processo 0716042-30.2015.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - EMBARGANTE: Adeildo Soares Ramos - Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes Embargos 
de Declaração, mantendo a Sentença em todos os seus termos. P.R.I. Maceió, 03 de setembro de 2019. ALBERTO JORGE CORREIA 
DE BARROS LIMA JUIZ DE DIREITO

ADV: LUCAS PINTO DANTAS (OAB 15775/AL) - Processo 0716534-17.2018.8.02.0001 - Mandado de Segurança - Concurso 
Público / Edital - IMPETRANTE: Laís Pinto Dantas - Diante do exposto, concedo a segurança, para determinar à autoridade coatora que 
reposicione a impetrante na ordem de aprovados e, consequentemente, na lista fi nal do concurso. Sem custas, observada a isenção dos 
entes públicos. Sem honorários, ex vi legis. Oportunamente, arquivem-se com a devida baixa. P. R. I. Maceió, 10 de setembro de 2019. 
ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA JUIZ DE DIREITO

ADV: ELDER SOARES DA SILVA (OAB 9233/AL) - Processo 0722072-42.2019.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - AUTOR: Estado de Alagoas - Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito. Sem custas e 
honorários. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se os autos. Maceió,10 de setembro de 2019. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS 
LIMA JUIZ DE DIREITO

ADV: IVÂNIA LUIZ SILVA DE HOLANDA BARBOSA (OAB 6529/AL) - Processo 0723482-43.2016.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Promoção - AUTOR: Zédio Salomão Pereira da Silva - 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 já restou oportunizado prazo para 
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a apresentação de razões e contrarrazões recursais, passo a fazer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, 
competente para o julgamento do recurso.

ADV: FABIANO DE AMORIM JATOBÁ (OAB 5675/AL), ADV: HUGO VELOSO CAVALCANTE (OAB 14747/AL) - Processo 
0728364-14.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTOR: Ariel Almeida de Oliveira Santos e outros - 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.

ADV: SERGIO AUDALIO QUINTELLA CAVALCANTI (OAB 12320/AL), ADV: SAMYRA LINS QUINTELLA CAVALCANTI (OAB 11035/
AL) - Processo 0732995-06.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específi ca - AUTOR: GERALDO 
BULHOES BARROS - Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno o autor nas custas e ao pagamento de honorários 
advocatícios, os quais fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4, III do CPC). Oportunamente, arquivem-
se dando-se baixa. P.R.I. Maceió, 10 de setembro de 2019. ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA JUIZ DE DIREITO

Ana Camila Nunes Sarmento (OAB 13345/AL)
Carlos Henrique Luz Ferraz (OAB 6108/AL)
Daniel Wanderley de Santa Rita (OAB 7434/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Diego Malta Brandão (OAB 11688/AL)
Elder Soares da Silva (OAB 9233/AL)
Fabiano de Amorim Jatobá (OAB 5675/AL)
Hoana Maria Andrade Tomaz (OAB 15123/PB)
Hugo Veloso Cavalcante (OAB 14747/AL)
Ivânia Luiz Silva de Holanda Barbosa (OAB 6529/AL)
João Victor Padilha Vilanova (OAB 14581/AL)
Lucas Pinto Dantas (OAB 15775/AL)
Rafaela da Silva Correia Cavalcante Lins (OAB 13226/AL)
Samyra Lins Quintella Cavalcanti (OAB 11035/AL)
Sergio Audalio Quintella Cavalcanti (OAB 12320/AL)
Shirley Sarmento Wanderley (OAB 7814/AL)
TAIANNY SOARES AURELIANO (OAB 15201/AL)
Vanessa Alves Costa CAvalcanti (OAB 7706/AL)

18ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAZENDA ESTADUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0276/2019
ADV: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA MACIEL (OAB 4690/AL), ADV: ERICK CORDEIRO SANTOS (OAB 13414/AL) - Processo 

0710939-08.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Promoção - AUTOR: Cícero Batista Silva Lucas - 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 parte Autora interpôs Recurso de Apelação às fl s. 215/223, fi ca intimado o Apelado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação. Maceió, 10 de setembro de 2019 Samille Monteiro Melo Técnica Judiciário

Erick Cordeiro Santos (OAB 13414/AL)
Fernando Antônio Barbosa Maciel (OAB 4690/AL)

19ª Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/EXECUÇÃO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO IVAN VASCONCELOS BRITO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KIRLEY MEIRA LEITE NOGUEIRA PAZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0263/2019
ADV: ROBSON ALVES REIS BRANCO (OAB 3816/AL), ADV: GLADYS GRANJA MELO BRANCO (OAB 12339/AL) - Processo 

0005926-60.2002.8.02.0001 (001.02.005926-5) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda 
Publica Estadual - EXECUTADO: Resma - Comercial Distibuidora de Papeis Ltda e outro - DESPACHO Intime-se o Sr. Cícero Alves da 
Silva, por meio do advogado subscritor da petição de págs. 33/34, para que junte aos autos certidão de ônus atualizada do bem imóvel. 
Dê-se prosseguimento ao feito executivo, no sentido de cumprir a determinação contida no despacho exarado à pág. 32. Maceió(AL), 
22 de agosto de 2019

ADV: ROBSON ALVES REIS BRANCO (OAB 3816/AL), ADV: GLADYS GRANJA MELO BRANCO (OAB 12339/AL) - Processo 
0005926-60.2002.8.02.0001 (001.02.005926-5) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda 
Publica Estadual - EXECUTADO: Resma - Comercial Distibuidora de Papeis Ltda e outro - DESPACHO Intime-se o Sr. Cícero Alves da 
Silva, por meio do advogado subscritor da petição de págs. 33/34, para que junte aos autos certidão de ônus atualizada do bem imóvel. 
Dê-se prosseguimento ao feito executivo, no sentido de cumprir a determinação contida no despacho exarado à pág. 32. Maceió(AL), 
22 de agosto de 2019

ADV: MARCELO DA SILVA VIEIRA (OAB 3765/AL), ADV: THIAGO DE SOUZA MENDES (OAB 6300/AL), ADV: GLAÚCIO 
ANTÔNIO NUNES VASCONCELOS (OAB 6297AL), ADV: FLÁVIO FIGUEIREDO GIMENES (OAB 485- B/PE) - Processo 0006187-
25.2002.8.02.0001 (001.02.006187-1) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXECUTADO: Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S/A - Embratel - DESPACHO Tendo em vista que decorreu o prazo ora requerido, intime-se a executada para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentação sufi ciente que comprove o pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora de 
tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito ora em cobrança. Cumpra-se. Maceió(AL), 22 de agosto de 2019
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ADV: DRAUZIO CORTEZ LINHARES (OAB 16424/CE) - Processo 0009739-56.2006.8.02.0001 (001.06.009739-7) - Execução 
Fiscal - Impostos - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: Luiz Roberto Maria e outros - Em cumprimento ao disposto 
no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca a parte executada intimada, na 
pessoa do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar(em) o recolhimento das custas processuais, no valor de R$ 
169,48 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e oito 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 fi cha de compensação bancária quitada 
na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do 
referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º). Maceió, 21 de agosto de 2019 Kariney Soares Castro Gaia Analista Judiciário

ADV: TAISY RIBEIRO COSTA (OAB 5941/AL) - Processo 0009966-70.2011.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária 
- EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: Banco Itaú Card S/A - Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, juntar documentação sufi ciente que comprove o pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para satisfação do crédito ora em cobrança. Cumpra-se.

ADV: MICHELLE B. DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 10647/AL) - Processo 0011365-71.2010.8.02.0001 (001.10.011365-7) - 
Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - EXECUTADO: TNL PCS S/A - Intime-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar o débito remanescente, em conformidade com os valores apresentados às fl s. 55/56, sob pena de penhora de tantos bens 
quantos bastem para satisfação do crédito ora em cobrança. Cumpra-se.

ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP) - Processo 0020244-33.2011.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa não-tributária - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: Motorola do Brasil Ltda - Defi ro o requerimento da 
exequente. Intime-se os executados, através do advogado constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito 
remanescente, em conformidade com os valores apresentados às fl s. 35/36, observando-se, as devidas atualizações do saldo residual 
até a data do efetivo deposito, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito ora em cobrança. 
Cumpra-se. Maceió(AL), 22 de agosto de 2019

ADV: BRUNA CURCI FELIX MARTINS (OAB 32759/BA), ADV: TIAGO VICENTE DIDIER (OAB 40928/BA), ADV: MAURÍCIO 
SANTANA DE OLIVEIRA TORRES (OAB 13652/BA) - Processo 0712127-70.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - 
EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: BGMAXX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outro - Em 
cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca(m) a(s) 
parte(s) BGMAXX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 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$ 5.345,33(cinco mil e trezentos e quarenta e cinco 
reais e trinta e três 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.

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL) - Processo 0712973-58.2013.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - 
EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - RÉU: Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açucar) - Defi ro o requerimento da 
exequente. Intime-se o executado, através do advogado constituído nos autos, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documentação 
sufi ciente que comprove o pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para satisfação 
do crédito ora em cobrança. Cumpra-se. Maceió(AL), 22 de agosto de 2019.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0716898-91.2015.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: Gentil Transportes Ltda - Epp e outros - Diante do exposto, julgo 
extinto o presente processo de execução fi scal, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do 
pagamento da dívida. Condeno o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, visto que a quitação do débito se deu após 
a citação. Intime-se o(a) executado(a), para que efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 
inadimplemento, expeça-se a certidão de débito e encaminhe-se para o FUNJURIS, na forma da Resolução nº. 20/2010 do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais, proceda-se os atos necessários à desconstituição 
de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ao fi nal, dê-se baixa e arquive-
se.

Alexandre Fonseca de Mello (OAB 222219/SP)
Bruna Curci Felix Martins (OAB 32759/BA)
DRAUZIO CORTEZ LINHARES (OAB 16424/CE)
Emmanuelle de Araújo Pacheco (OAB 5895/AL)
Flávio Figueiredo Gimenes (OAB 485- B/PE)
Gladys Granja Melo Branco (OAB 12339/AL)
Glaúcio Antônio Nunes Vasconcelos (OAB 6297AL)
Marcelo da Silva Vieira (OAB 3765/AL)
Maurício Santana de Oliveira Torres (OAB 13652/BA)
MICHELLE B. DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 10647/AL)
Robson Alves Reis Branco (OAB 3816/AL)
Taisy Ribeiro Costa (OAB 5941/AL)
Thiago de Souza Mendes (OAB 6300/AL)
Tiago Vicente Didier (OAB 40928/BA)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL/EXECUÇÃO FISCAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0265/2019
ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0000776-83.2011.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 

Ativa não-tributária - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo com o provimento n.º 013/2009 da 
Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 
direito. Maceió, 25 de julho de 2019 Pedro Vinicíus elias Pereira Estagiário(a) REMESSA Nesta data, faço remessa dos presentes autos 
à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0003290-77.2009.8.02.0001 (001.09.003290-0) - 
Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo 
com o provimento n.º 013/2009 da Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 
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10 dias, requerer o que entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Joaquim Leite da Costa Neto Analista Judiciário REMESSA 
Nesta data, faço remessa dos presentes autos à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0003296-84.2009.8.02.0001 (001.09.003296-0) - 
Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo 
com o provimento n.º 013/2009 da Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 
10 dias, requerer o que entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Joaquim Leite da Costa Neto Analista Judiciário REMESSA 
Nesta data, faço remessa dos presentes autos à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0006142-74.2009.8.02.0001 (001.09.006142-0) - 
Execução Fiscal - Impostos - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo com o provimento n.º 013/2009 
da Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 
de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Mary Grace da Silva Analista Judiciário REMESSA Nesta data, faço remessa dos presentes 
autos à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0007424-50.2009.8.02.0001 (001.09.007424-7) - Execução 
Fiscal - Impostos - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - Decisão Judicial

ADV: PEDRO DUARTE PINTO (OAB 11382/AL) - Processo 0017670-18.2003.8.02.0001 (001.03.017670-1) - Execução Fiscal 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXECUTADO: Marencio Leone de Amorim Monteiro e outros - Pelo exposto, DEFIRO o 
requerimento de págs. 993/994, para determinar o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel registrado sob matrícula 
nº 10.819, no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió. Ofi cie-se o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió para cumprimento 
da determinação. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0025449-14.2009.8.02.0001 (001.09.025449-0) - 
Execução Fiscal - Impostos - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo com o provimento n.º 013/2009 
da Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 
de direito. Maceió, 25 de julho de 2019 Pedro Vinicíus elias Pereira Estagiário(a) REMESSA Nesta data, faço remessa dos presentes 
autos à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0032374-89.2010.8.02.0001 (001.10.032374-0) - Execução 
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo com o provimento n.º 013/2009 da 
Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 
direito. Maceió, 25 de julho de 2019 Pedro Vinicíus elias Pereira Estagiário(a) REMESSA Nesta data, faço remessa dos presentes autos 
à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: EMMANUELLE DE ARAÚJO PACHECO (OAB 5895/AL) - Processo 0054501-26.2007.8.02.0001 (001.07.054501-5) - 
Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - ATO ORDINATÓRIO De acordo 
com o provimento n.º 013/2009 da Corregedoria Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 
10 dias, requerer o que entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Joaquim Leite da Costa Neto Analista Judiciário REMESSA 
Nesta data, faço remessa dos presentes autos à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 9559/AL) - Processo 0700430-91.2011.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa - EXEQUENTE: ESTADO DE ALAGOAS - EXECUTADO: ,CREDICARD S/A - Diante do exposto, julgo extinto o presente processo 
de execução fi scal, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento da dívida. 
Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que proceda com a transferência do valor de R$ 3.258,17 (três mil e duzentos e cinquenta e 
oito reais e dezessete centavos), acrescidos dos juros e correções monetárias, para a conta do PROCON - CEF, ag.2735-9, operação 
006, Conta nº 64-8, valendo-se dos depósitos judiciais associados ao presente processo. Proceda-se, ainda, com a transferência do 
valor de R$162,91 (cento e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), acrescidos dos juros e correções monetárias, referente aos 
honorários advocatícios, para a conta da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, CEF, Ag. 1545, Op.013, Conta 82212-2. 
Condeno o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, visto que a quitação do débito se deu após a citação. Intime-se o(a) 
executado(a), para que efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de inadimplemento, expeça-se 
a certidão de débito e encaminhe-se para o FUNJURIS, na forma da Resolução nº. 20/2010 do Tribunal de Justiça de Alagoas. Após 
o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais, proceda-se os atos necessários à desconstituição de eventual penhora ou 
bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ao fi nal, dê-se baixa e arquive-se.

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL) - Processo 0706470-55.2012.8.02.0001 - Embargos à Execução Fiscal 
- Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDO LTDA (LASER 
ELETRO) - Assim, é de se reconhecer a exigibilidade e o importe da multa aplicada pelo PROCON-AL, frente ao inadimplemento 
obrigacional da relação consumerista em apreço. Pelo exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à execução com resolução 
de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a embargante no pagamento de honorários advocatícios, que fi xo em 10% 
do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-
se. Intimem-se.

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL) - Processo 0716498-48.2013.8.02.0001 (apensado ao processo 
0074126-41.2010.8.02.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: 
Master Eletrônica e Brinquedos Ltda ( Lojas Laser Eletro ) - Assim, é de se reconhecer a exigibilidade e o importe da multa aplicada 
pelo PROCON-AL, frente ao inadimplemento obrigacional da relação consumerista em apreço. Pelo exposto, julgo improcedentes 
os presentes embargos à execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a embargante no 
pagamento de honorários advocatícios, que fi xo em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC. Certifi cado o trânsito em 
julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se.

ADV: JULIANA MARQUES MODESTO (OAB 7794/AL) - Processo 0717584-54.2013.8.02.0001 - Embargos à Execução Fiscal - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A 
- Assim, uma vez não demonstrada a verossimilhança das alegações, é de se reconhecer a exigibilidade e o importe da multa aplicada 
pelo PROCON-AL, frente ao inadimplemento obrigacional da relação consumerista em apreço. Pelo exposto, julgo improcedentes 
os presentes embargos à execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a embargante no 
pagamento de honorários advocatícios, que fi xo em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC. Certifi cado o trânsito em 
julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se.

ADV: ARTHUR BERNHARD DE MELO ALVES (OAB 11655/AL) - Processo 0729822-03.2016.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa - EXECUTADO: Carlos Alberto Alves de Melo - ATO ORDINATÓRIO De acordo com o provimento n.º 013/2009 da Corregedoria 
Geral do Estado de Alagoas, abro vista à Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito. Maceió, 
10 de setembro de 2019 Mércia de Araújo Sabino Teotonio Analista Judiciario REMESSA Nesta data, faço remessa dos presentes autos 
à Procuradoria do Estado de Alagoas. Certifi co e dou fé.

ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP), ADV: ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA (OAB 200777/SP), 
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ADV: JULIANA FERNANDES SANTOS TONON (OAB 292422/SP) - Processo 0848672-79.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa não-tributária - EXEQUENTE: Estado de Alagoas - EXECUTADO: Bompreco Sa Supermecados do Nordeste - Diante do exposto, 
julgo extinto o presente processo de execução fi scal, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em 
razão do pagamento da dívida. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que proceda com a transferência do valor de R$ 15.301,18 
(quinze mil trezentos e um reais e dezoito centavos), acrescidos dos juros e correções monetárias, para a conta do PROCON - CEF, 
ag.2735-9, operação 006, Conta nº 64-8, valendo-se dos depósitos judiciais associados ao presente processo. Proceda-se, ainda, com 
a transferência do valor de R$ 1.230,12 (mil duzentos e trinta reais e doze centavos), acrescidos dos juros e correções monetárias, 
referente aos honorários advocatícios (10%), para a conta da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, CEF, Ag. 1545, 
Op.013, Conta 82212-2. Condeno o(a) executado(a) no pagamento das custas processuais, visto que a quitação do débito se deu após 
a citação. Intime-se o(a) executado(a), para que efetue o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 
inadimplemento, expeça-se a certidão de débito e encaminhe-se para o FUNJURIS, na forma da Resolução nº. 20/2010 do Tribunal de 
Justiça de Alagoas. Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais, proceda-se os atos necessários à desconstituição 
de eventual penhora ou bloqueio de ativos fi nanceiros existentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ao fi nal, dê-se baixa e arquive-
se.

ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: WALMAR PAES PEIXOTO (OAB 3325/AL) - Processo 
0849931-12.2017.8.02.0001 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - EXECUTADO: TNL PCS S.A - OI - Até defi nição de tese do 
STJ

Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB 6266/AL)
ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA (OAB 200777/SP)
Arthur Bernhard de Melo Alves (OAB 11655/AL)
Emmanuelle de Araújo Pacheco (OAB 5895/AL)
Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB 9559/AL)
Juliana Fernandes Santos Tonon (OAB 292422/SP)
Juliana Marques Modesto (OAB 7794/AL)
PEDRO DUARTE PINTO (OAB 11382/AL)
Regina Aparecida Sevilha Seraphico (OAB 147738/SP)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Walmar Paes Peixoto (OAB 3325/AL)

20ª Vara Cível da Capital / Sucessões - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0220/2019
ADV: ARTHUR PEIXOTO TICIANELI (OAB 10251/AL), ADV: JÚLIO CEZAR DA SILVA CASTRO (OAB 7764/AL) - Processo 0006900-

19.2010.8.02.0001 (001.10.006900-3) - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Celina Maria Ticianeli Pinto - HERDEIRO: Edberto 
Tecianeli Pinto e outros - DECISÃO Considerando a informação de que a inventariante se encontra em curatela provisória, CONVERTO 
o pedido formulado, em diligência, para que este junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo de curatela provisória. Cumpra-
se. Maceió/AL, 09 de setembro de 2019.

ADV: GARDÊNIA MARIA CAVALCANTI LIMA (OAB 2764/AL), ADV: JOSÉ CORDEIRO LIMA (OAB 1472/AL) - Processo 0009364-
70.1997.8.02.0001 (001.97.009364-1) - Cumprimento de sentença - Inventário e Partilha - INVTE: Mercia Maria Oliveira Costa - 
TERCEIRO I: Banco Itaú S. A. e outros - DECISÃO Observo que a fl . 544, tem uma manifestação subscrita pelo advogado James 
Von Meynard Theotonio Costa inscrito na OAB/AL 10.372, indicando o Sr. Charles Antony Meinard Oliveira Costa como inventariante. 
Entretanto, não vislumbro a existência de procuração nos autos. REGULARIZE-SE no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de nulidade 
de todos os atos. Quanto a remoção do inventariante Sr. Charles Antony Meinard Oliveira Costa, verifi co que há época haviam outros 
advogados atuando, entretanto não foram intimados. Dessa forma, em prol da economia processual RECONDUZO o herdeiro Charles 
Antony Meinard Oliveira Costa ao cargo de inventariante, diante de manifestação de herdeiro de fl s. 574/575. INTIME-SE o inventariante 
para cumprir a decisão de fl . 234, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de remoção. DETERMINO a remessa dos autos a escrivania 
para proceder com a digitalização integral do processo, visto que há páginas fora da ordem, inclusive nas novas juntadas as fl s. 246/269, 
271/308 e 309/560. Após juntada da procuração que seja regularizada a situação processual, com a inclusão do advogado para receber 
as publicações. Cumpra-se. Maceió/AL, 09 de setembro de 2019.

ADV: MICHELLY CHRYSTINA DA SILVA CAVALCANTI (OAB 8194/AL), ADV: ROSE MARY CAVALCANTE VIEIRA DA GUIA (OAB 
14750/AL), ADV: MYLLENNE SANDRA CAVALCANTE CALHEIROS DE MELO (OAB 10121/AL), ADV: TIAGO BRANDÃO DE ALMEIDA 
(OAB 8216/AL), ADV: WILSON MARCELO DA COSTA FERRO (OAB 6978/AL), ADV: FERNANDO C. RIBEIRO JÚNIOR (OAB 5290/AL), 
ADV: DAVID FERREIRA DA GUIA (OAB 4774/AL) - Processo 0025424-98.2009.8.02.0001 (001.09.025424-5) - Inventário - Inventário 
e Partilha - AUTORA: Ana Lúcia Cavalcanti - HERDEIRA: Maria de Lourdes Cavalcanti - Maria José Cavalcante Vieira - Claudenício 
Cavalcante e outros - Após as formalidades legais passou o MM. Juiz de Direito a proferir a seguinte SENTENÇA: CONVERTO o 
rito processual ao de arrolamento sumário, nos termos do art. 659, do Código de Processo Civil. HOMOLOGO O ACORDO ACIMA 
FORMULADO, o que faço com arrimo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os formais de partilha e alvarás, 
conforme partilha acima homologada. Notifi que-se a Fazenda Pública Estadual, para os fi ns do art. 659, § 2º do Código de Processo 
Civil. Certifi que-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos.

ADV: MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS (OAB 2268/AL), ADV: JOSÉ EVERALDO TITARA DE ARAÚJO (OAB 1716/AL) - Processo 
0037209-86.2011.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Celia Maria Tenorio Fernandes - DESPACHO Dê-se 
vista às partes e ao Ministério Público, da petição de fl s. 235 e documentos acostados, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, volte-me 
concluso para decisão. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0045993-86.2010.8.02.0001 (001.10.045993-6) - Arrolamento Sumário - Inventário 
e Partilha - REQUERENTE: Sônia Maria de Almeida Soares e outro - 1. RECONDUZO a Sra. Sônia Maria de Almeida Soares, para a 
função de inventariante. 2. CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias para que o interessado formalize a renuncia de direitos hereditários, prazo 
em que a inventariante deverá apresentar pedido de adjudicação dos bens do espólio. Intime-se a Defensoria Pública.

ADV: JULIO ALBERTO PATRIOTA CASADO (OAB 9672/AL), ADV: RITA VIOLETA BRASIL BARRETO (OAB 00004074AL), ADV: 
MARIA DAS GRAÇAS PATRIOTA CASADO (OAB 1833/AL), ADV: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA (OAB 2810/AL) - Processo 
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0077878-26.2007.8.02.0001 (001.07.077878-8) - Inventário - Inventário e Partilha - HERDEIRO: Rubens Peixoto Costa Junior - INVTE: 
Tania Nubia Peixoto Costa - INVDO: Rubens Peixoto Costa - ACOLHO o pedido de fl s. 1034-1035, para REMOVER a Sra. Thilda Neiva 
Albuquerque Peixoto Costa da função de inventariante. Intimem-se as partes, através de carta com AR, para que indiquem pessoa 
idônea para exercer a função de inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ANTÔNIO FERNANDO MENEZES BATISTA COSTA (OAB 2011/AL), ADV: ALIK SILVA DE SANTANA (OAB 12961/AL) - 
Processo 0702492-26.2019.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - HERDEIRA: Sheila Andrea Silva de Albuquerque - Alan Pierre 
Silva de Albuquerque - Charles Melo de Albuquerque - SIMONE FERREIRA DE ALBUQUERQUE - Após as formalidades legais passou 
o MM. Juiz de Direito a proferir a seguinte SENTENÇA: CONVERTO o rito processual ao de arrolamento comum, nos termos do art. 
664 do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao BrasilCap Capitalização S/A, para prestar as informações de fl s. 105, Prazo de 
15 dias. JULGO por sentença a partilha dos bens deixados por Pedro Adilson de Albuquerque, nos termos do acordo de fl s. 46-49, 
para DETERMINAR a expedição dos formais de partilha e alvarás, para saque dos valores em nome do falecido, cabendo a cada 
parte 1/4 dos valores depositados. As partes fi cam devidamente intimadas em audiência, da necessidade de juntada dos comprovantes 
de pagamento do ITCMD e da multa por atraso na abertura do inventário, se houver, bem como das custas processuais e certidões 
negativas emitida pela Fazenda Municipal, relativa aos imóveis. Juntados os comprovantes de débito das custas e impostos, fi ca, desde 
já, deferida a expedição de alvarás para o respectivo pagamento. Transitada em julgado e pagas as custas, impostos e juntadas as 
CNDs, expeçam-se os formais e alvarás. Após, arquive-se os presentes autos.

ADV: SEBASTIÃO CRISTOVAM SILVA DE ALBUQUERQUE (OAB 3771/AL) - Processo 0702628-23.2019.8.02.0001 - Arrolamento 
Comum - Inventário e Partilha - AUTORA: Josefa Joseli Tenório Camboim - DECISÃO 01.As Primeiras Declarações não preenchem os 
requisitos do art. 620 do Código de Processo Civil. 02.Intime-se o inventariante, por meio de seu advogado, para emendá-las e fazer 
constar, no prazo de 15 (quinze) dias: I a qualifi cação completa das partes (incisos I, II e III, do art. 620 do Código de Processo Civil); 
II a descrição completa dos imóveis pertencentes ao espólio (inciso IV alínea “a”, do art. 620 do Código de Processo Civil). III o auto 
de orçamento constando o nome das partes, os bens a serem partilhados com as necessárias especifi cações contidas no art. 620 do 
Código de Processo Civil e o valor de cada quinhão (art. 653, I, do Código de Processo Civil). 03.Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 
2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE LIMA (OAB 14192/AL), ADV: ANDRÉ FELLIPE RAMOS LAMENHA (OAB 7421/AL) - 
Processo 0704147-04.2017.8.02.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - INVTE: Maria Cícera Cardoso Alves - HERDEIRO: 
Carlos José Cardoso Alves e outros - DESPACHO Cobre-se o cumprimento da carta precatória anteriormente expedida, expedindo-se 
nova carta, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: FERNANDO COELHO DE CARVALHO (OAB 10175/AL), ADV: MAURO CÉLIO PEREIRA BARBOSA (OAB 2958/AL) - Processo 
0704938-46.2012.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - HERDEIRO: Gilvania Araújo da Rocha - Marcos Antonio Araujo da 
Rocha e outros - Embora a escrivania tenha certifi cado o decurso de prazo para manifestação (fl s. 149) não vislumbro a intimação dos 
demais advogados das partes. Regularize-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: MARIA ARLEIDE FRAGOSO G. DA SILVA (OAB 2216/AL), ADV: BRUNO OLIVEIRA DE PAULA BATISTA (OAB 6962/AL), ADV: 
SÉRGIO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE (OAB 4323/AL) - Processo 0706426-02.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
INVTE: LYDIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE LEITE - HERDEIRA: Camila Abreu Fidélis de Torres Leite e outro - DECISÃO DEFIRO 
os pedidos de fl s. 334/335. Cumpra-se, conforme requerido, devendo-se observar o esboço de partilha apresentado e a sentença 
proferida às fl s. 237/239. Maceió, 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 3277/AL), ADV: CARLOS FELIPE COIMBRA LINS COSTA (OAB 5809/
AL), ADV: ANDERLYSE DE ARAÚJO COSTA (OAB 11890/AL) - Processo 0706607-61.2017.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha 
- REQUERENTE: Milton José Cavalcante Barreto - REQUERIDA: Raquel Ferreira Costa - 1. Considerando que os bens do espólio já 
foram partilhados, cabe as partes tomar as providências que entenderem necessárias para conservação do patrimônio herdado. Como já 
disposto na decisão de fl s. 366, este juízo se limita a executar apenas as questões realizadas em acordo e/ou decorrentes de sucessão, 
devendo as demais questões serem apreciadas nas vias ordinárias. Desta forma, MANTENHO a decisão de fl s. 366 e DEFIRO, em 
parte o pedido de fl s. 372-373 para CONCEDER prazo de 3 meses para a juntada das respectivas cartas de adjudicação, sob pena de 
arquivamento dos autos. 2. DEFIRO o pedido de fl s. 422 e CHAMO o feito à ordem, para tornar sem efeito o ato de fl s. 419. 3. Não tendo 
havido a comprovação de outros débitos e que os débitos do espólio devem ser arcados por todos os herdeiros, na proporção de seu 
quinhão, DETERMINO que a Sra. Raquel Ferreira Costa deposite em juízo ou realize o pagamento na conta do herdeiro Milton José 
Cavalcante Barreto de 50% do valor de R$ 337,75, ou seja, o montante de 168,87, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: MARINA SILVA LOPES (OAB 13585/AL) - Processo 0708298-42.2019.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: 
Silene Nascimento de Holanda - HERDEIRO: Franklin Luiz Nascimento de Holanda - Lady Anne Nascimento de Holanda - DECISÃO 
Tendo em vista as declarações do imposto de renda juntadas aos autos, observo que as partes não são hipossufi cientes, motivo pelo 
qual, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, ao tempo em que DETERMINO que as partes sejam intimadas, por meio de seu advogado, 
para promoverem o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 
Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0708683-29.2015.8.02.0001 - Arrolamento Comum - Inventário e 
Partilha - AUTOR: CAUBY FERREIRA DO CARMO - DECISÃO À Escrivania para cumprir a determinação de fl s. 92, integralmente, uma 
vez que constam dois herdeiros nos autos, e apenas um intimado (fl s. 100). Importante destacar que foi expedida carta de intimação 
para a senhora Carmem Pereira de Lima (fl s. 98), porém, esta é a inventariada, ou seja, pessoa já falecida. Cumpra-se. Prazo de 05 
(cinco) dias. Após, volte-me concluso. Maceió, 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: SAMUEL MAGALHÃES PAIVA (OAB 14833/AL), ADV: MIRC MARCELA SANTOS SOUTO (OAB 11897/AL), ADV: MONIQUE 
LUPES TENÓRIO MALTA (OAB 9566/AL), ADV: ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA (OAB 10852/AL), ADV: LAVÍNIA MADEIRO 
FIGUEIREDO (OAB 10258/AL) - Processo 0709309-19.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: MARIA 
INUCENCIA DOS SANTOS e outro - INVTE: Emiliano Torquato Júnior - HERDEIRO: Adelaide dos Sanrtos Lima - DECISÃO Compulsando 
minuciosamente os autos, observo que as Primeiras Declarações apresentadas às fl s. 74/78, e a retifi cação realizada às fl s. 105/1010, 
ainda não atendem ao determinado no art. 620, do Código de Processo Civil, uma vez que, não consta: a) a idade e o domicílio 
dos autores da herança, o dia e o lugar em que faleceram e se deixaram testamento; b) não consta os dados pessoais e o regime 
de casamento de todos os cônjuges dos respectivos herdeiros; c) os bens não foram devidamente descritos. Posto isto, intime-se o 
inventariante, por meio de seu advogado, para cumprir o determinado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção. Dê-se vista às 
partes e ao inventariante, da petição de fl s. 119/121, por igual prazo. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares 
Moraes Juiz de Direito

ADV: ADRIANA ALVES DOS SANTOS (OAB 3775/AL), ADV: JEFFERSON EWERTON RAMOS DA SILVA (OAB 15527/AL), ADV: 
JOSÉ FERNANDES COSTA NETO (OAB 13190/AL) - Processo 0709846-10.2016.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: 
Maria da Graça Costa Nazário - HERDEIRO: Preslyson Charlles Costa Nazário - Preslyana Karlla Costa Nazário e outro - 1. Considerando 
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a abertura do inventário da herdeira falecida, DETERMINO que a inventariante informe o nome do inventariante naqueles autos e seu 
endereço para fi ns de intimação, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Apresentado o endereço, cite-se o espólio acima mencionado, intimando-o 
para que se manifeste nos autos e regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

ADV: GILBERTO AMORIM DA SILVA (OAB 2112/AL), ADV: JOSÉ TENÓRIO GAMELEIRA (OAB 7921/AL) - Processo 0709978-
33.2017.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Lourdes Alice Siqueira Breda - HERDEIRO: Nicole de Guadalupe 
Mendona Breda, por Representante e outros - 1. A inventariante realizou pedido de reconsideração da decisão que determinou o 
depósito de valores relativos aos frutos do bem denominado “Fazenda São Gonçalo” alegando que tal bem fora objeto de doação de 
seus pais e, neste sentido, teria direito a meação de 50% de seus frutos. As partes de fl s. 361-366 impugnaram o pedido realizado pela 
inventariante, alegando a existência de ação de União Estável onde se é discutida possível União havida entre o inventariado e a Sra. 
Sandra Maria da Silva pelo período de 25 anos e que os frutos não seriam advindos apenas deste imóvel mas sim de outros. É, em 
síntese o relatório. Decido. Verifi co que o bem em questão foi fruto de doação em favor da Sra. Djanice Beltrão Siqueira Breda realizada 
no dia 13.12.1993, como se depreende do documento acostado aos autos às fl s. 344-352 Tal doação, fora realizada apenas em favor da 
inventariante que, na ocasião, seria casada com o inventariado sob o regime da comunhão total de bens. Assim, verifi co que tal bem não 
fora ONEROSAMENTE adquirido pelo inventariado, mas sim que este adquiriu em razão de doação realizada a seu cônjuge, em virtude 
da adoção do regime de comunhão universal de bens adotado pelo inventariado e seu cônjuge. Não tendo havido aquisição onerosa 
pelo inventariado, ainda que este tenha sido adquirido na constância da União Estável, trata-se de bem particular do inventariado, não 
havendo, portanto, meação da possível companheira sobre este bem, mas apenas herança, caso comprovada a União Estável alegada. 
Tal fato dá-se em razão de ser atribuída à União Estável o regime de comunhão parcial de bens onde somente o cônjuge tem direito à 
meação sobre os bens ONEROSAMENTE adquiridos NA CONSTÂNCIA da União Estável, não sendo este o caso em tela, ainda que 
se comprove a existência da União Estável, tendo em vista a aquisição do bem por mera doação. Destarte, assiste razão ao cônjuge 
sobrevivente, uma vez que lhe é assegurado, no mínimo, a meação sobre o bem “Fazenda São Gonçalo”, cabendo-lhe, portanto, 50% 
sob os frutos advindos da exploração deste bem. Com relação acerca da alegação da existência de frutos advindos de outros bens, 
considerando que não houve menção sobre esses bens, friso que esta decisão versa apenas sobre os frutos advindos da exploração da 
“Fazenda São Gonçalo”. Ante ao exposto, ACOLHO o pedido de reconsideração, para TORNAR sem efeito a decisão contida no item 
“2” da decisão de fl s. 339 e DEFIRO, em parte, o pedido de fl s. 320-321, para AUTORIZAR que a inventariante receba 50% dos frutos 
advindos da exploração da “Fazenda São Gonçalo”, depositando os valores líquidos restantes em conta judicial em nome do espólio. 
2. NOMEIO o Sr. Jeime Lessa da Silva ao cargo de perito avaliador, que deverá elaborar laudo, nos termos do art. 473 do Código de 
Processo Civil. Acolho o pedido de honorários de fl s. 334-338. Expeça-se alvará, em favor do perito, autorizando o saque do valor FIXO 
de R$ 750,00 reais da conta judicial em nome do espólio. Intimem-se as partes para, querendo, indicar assistente técnico e elaborar 
quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo para indicação de assistentes técnicos e quesitos, intime-se o perito, para 
cientifi cá-lo da indicação de assistentes e dos quesitos, se apresentados, e realizar perícia no imóvel pertencente ao espólio, juntando 
aos autos o laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0710834-60.2018.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
REQUERENTE: Carmozina Caetano da Silva - DESPACHO Tendo em vista que não houve a citação/intimação de todos os herdeiros, 
conforme se vê às fl s. 131 e 132, dê-se vista ao inventariante, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. João 
Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: LUIZ ALBERTO DE CARVALHO BARROS FILHO (OAB 7530/AL), ADV: ANTÔNIO FERNANDO COSTA (OAB 2011/AL), 
ADV: DANIELA DE M. BRANDÃO MARANHÃO (OAB 5671/AL), ADV: ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA (OAB 10852/AL) - Processo 
0711897-33.2012.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: AURILA COSTA QUARTIERMEISTER - HERDEIRO: Paulo 
Sérgio Quartiermeister - Eduardo Henrique Quartiermeister - 1. Por meio da petição de fl s. 226-228, a inventariante opôs embargos de 
declaração, afi rmando a existência de contradição na decisão de fl s. 223. Aduz a inventariante que haveria contradição, porquanto juntou 
aos autos documentos que comprovariam a sub-rogação dos bens e o que inventariado não disporia de condições para a aquisição de 
bens na constância do casamento. Requereu, ao fi nal, o acolhimento dos embargos para modifi cação da decisão de fl s. 223. Intimadas 
as partes, não houve manifestação dos herdeiros. O Ministério Público, às fl s. 235, reiterou parecer anterior, onde entendia que os 
documentos acostados aos autos não eram hábeis à comprovação da sub-rogação. É, em síntese, o relatório. Decido. Aduz a autora 
a existência de contradição, alegando que juntou aos autos documentos que comprovariam que os bens do espólio foram adquiridos 
em sub-rogação de bens particulares e consta da decisão de fl s. 223 que não há comprovação da sub-rogação. Desta forma, embora a 
parte afi rme a existência de contradição, verifi co a existência de omissão, porquanto não se constou da decisão de fl s. 223 os motivos 
“da inexistência da comprovação”. Explico. A sub-rogação ocorre quando uma coisa passa a ser considerada com a mesma qualidade 
daquela que a substituiu. No caso em tela a inventariante afi rma que seus bens particulares foram vendidos e, com a renda proveniente 
da venda destes bens, foram adquiridos os bens arrolados nestes autos. Entretanto, dos documentos acostados aos autos não verifi co 
nenhum contrato de compra e venda com a clausula de sub-rogação de bens, necessária para a comprovação da sub-rogação alegada. 
Tal ausência, deu azo à decisão de fl s. 223, onde se constou a “ausência de comprovação”. Ainda que a inventariante afi rme que tais 
documentos comprovariam que esta possuía bens e que estes foram vendidos, não se pode, presumir, que o montante da venda 
fora utilizado para a aquisição dos bens do espólio. Tal fato deve ser COMPROVADO e, não existindo a clausula de sub-rogação nos 
contratos de aquisição dos bens do espólio, resta necessária dilação probatória para tal fi m, porquanto os documentos acostados 
são insufi cientes, não sendo este o juízo competente para a dilação probatória, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 
Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, para PROVÊ-LOS apenas para sanar a omissão do que se trata a “ausência de 
comprovação” contida na decisão de fl s. 223. 2. À Escrivania, para cumprir o último parágrafo da determinação de fl s. 143, fazendo 
constar as informações requeridas às fl s. 176-177 dos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: JOSÉ CLÁUDIO ATAIDE ACIOLI (OAB 2308/AL) - Processo 0712056-29.2019.8.02.0001 - Inventário - Sucessões - INVTE: 
Moisés de Aguiar - DESPACHO Dê-se vista às partes à Fazenda Pública, da petição de fl s. 67/68 e 69, e documentos acostados, pelo 
prazo de 05 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: TAIANA GRAVE CARVALHO MELO (OAB 6897B/AL) - Processo 0713110-74.2012.8.02.0001 - Inventário - Inventário e 
Partilha - INVTE: ELEONORA ACIOLY DOS SANTOS - Ante ao acórdão de fl s. 252-265 que negou seguimento ao recuso interposto, 
DETERMINO o cumprimento da sentença proferida. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: DANIELA DE M. BRANDÃO MARANHÃO (OAB 5671/AL) - Processo 0716222-41.2018.8.02.0001 (apensado ao processo 
0049144-26.2011.8.02.0001) - Inventário - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança - REQUERENTE: Eliane Moreira 
Medeiros - DEFIRO o pedido inserto no item “1” às fl s. 132-134. Expeçam-se os competentes mandados. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: SANIEL MEDEIROS DA SILVA FILHO (OAB 16639/AL) - Processo 0719605-90.2019.8.02.0001 - Inventário - Inventário e 
Partilha - INVTE: Josefa Ursulino Ribeiro - HERDEIRO: Alexandre Hudson Ribeiro - Alex Douglas Hudson Ribeiro - Alessandra Jéssica 
Hudson Ribeiro - Alessandro Hudson Ribeiro - 1. CONCEDO os benefícios da assistência judiciária gratuita aos herdeiros Josefa 
Ursolino Ribeiro, Alessandra Jessica Hudson Ribeiro, Alice Kelly de Lima Ribeiro, Aline Keyla de Lima Ribeiro e Giselma Batista de 
Lima Ribeiro, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Com relação aos herdeiros Alex Douglas Hudson Ribeiro e Alexandre 
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Hudson Ribeiro, embora conste da petição de fl s. 65 e 68 que os mesmos são estudantes, tais informações são dispares daquelas 
prestadas às fl s. 28 e 29, onde consta que estas são, respectivamente servidor público e professor. Esclareça-se, no prazo de 5 (cinco) 
dias, juntando documentos que comprovem suas alegações, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 2. DECLARO aberto o inventário, sob o rito de arrolamento comum, dos bens deixados por José Mário 
Ribeiro, falecido em 05.09.2017, conforme certidão de óbito acostada aos autos às fl s. 11, nos termos do art. 664 do Código de Processo 
Civil. 3. NOMEIO o cônjuge sobrevivente para a função de inventariante. 4. Considerando que o óbito do herdeiro Alessandro Hudson 
Ribeiro deu-se após o inventariado, não se trata de direito de representação, devendo ser habilitado seu espólio ou requerida a abertura 
cumulativa de seu inventário. Regularize-se, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Intime-se o herdeiro maior, que pretende renunciar, para 
que compareça junto à Escrivania desta Vara para reduzir sua vontade à termo, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. Verifi co que as partes 
pretendem ceder partes de seus direitos hereditários e meação, face ao que consta da proposta de partilha de fl s. 04. Regularize-se, no 
prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos a respectiva escritura pública de cessão de direitos hereditários e meação. 7. Com relação ao 
pedido de renuncia do espólio/herdeiros de Alessandro Hudson Ribeiro, manifestar-me-ei após o cumprimento do item “3” desta decisão. 
Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: ERICKSON LOURENÇO DANTAS (OAB 11831/AL), ADV: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES (OAB 9892/AL) - 
Processo 0722536-71.2016.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Maria Benedita Caetano da Silva - HERDEIRA: Maria 
Jacione Verçosa de Araújo - Maria Josemy Verçosa de Araújo - Maria Joesi Verçosa de Araújo e outro - A petição de fl s. 335-336 não 
atende à determinação de fl s. 332, uma vez que não traz a emenda às Primeiras Declarações, fato que não pode ser realizado em 
audiência de conciliação. Regularize-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: JANAINA FERREIRA PONTES DE FARIAS (OAB 12387A/AL), ADV: ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 
5123/AL) - Processo 0723464-22.2016.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - HERDEIRA: Sionne Martins da Silva Alves - 
Petrucio Honório dos Santos - Cícero Honorio dos Santos - Salatiel Martins da Silva - Elienai Martins Marques - DESPACHO Dê-se 
vista às partes, das Últimas Declarações apresentadas e da petição de fl s. 298, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me concluso. 
Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: ELIAS SOARES DA SILVA FILHO (OAB 12690/AL) - Processo 0724221-11.2019.8.02.0001 - Habilitação de Crédito - Família - 
REQUERENTE: Maria Margarida da Silva - DECISÃO 01.Trata-se de Ação Declaratória de Dependência Econômica Financeira ajuizada 
por Maria Margarida da Silva, onde a parte autora requer que seja declarada a dependência econômica entre ela e seu fi lho. 02.Verifi ca-
se que o procedimento adotado na presente ação declaratória não se adapta ao Juízo Sucessório, uma vez que este não é competente 
para processar e julgar ações dessa referida matéria. 03.Ante o exposto, declaro falecer competência a este Juízo para apreciar e julgar 
o presente processo, nos termos do art. 42 do Código de Processo Civil c/c Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas. 
04.Assim, remetam-se os autos à distribuição para o encaminhar a uma das Varas Cíveis competentes, observadas as cautelas de 
praxe. 05.Baixas necessárias. 06.Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: FERNANDO JACKSON DOS REIS PINTO (OAB 5286/AL) - Processo 0724293-95.2019.8.02.0001 - Arrolamento Sumário 
- Inventário e Partilha - REQUERENTE: Nivaldo Satilo Reis - DECISÃO DECLARO aberto o inventário cumulativo, sob o rito de 
arrolamento comum, dos bens deixados por Maria José Satilo Reis, falecida em 02/01/2002, e de José Gomes Reis, falecido em 
06/02/2019, conforme certidões de óbito de fl s. 14 e 15, nos termos do artigo 672, II c/c 664, ambos do Código de Processo Civil. Deixo 
de adotar o rito de arrolamento sumário, tendo em vista que o falecido era casado, conforme se depreende da certidão de óbito de fl s. 
15, e o cônjuge sobrevivente não fora mencionado na petição inicial, bem como não está representado pelo advogado do autor. Porém, 
se faz necessária a sua citação, vez que será observado no decorrer do processo, se esta assiste razão à herança ou não. Posto isto, 
ante a informação constante na certidão de óbito do falecido e a certidão de casamento de fl s.13, NOMEIO o cônjuge sobrevivente ao 
cargo de inventariante, com fundamento no art. 617, I, do Código de Processo Civil, que deverá ser intimada, para, em 20 (vinte) dias, 
apresentar as Primeiras Declarações, independentemente de assinatura de termo de compromisso. Intime-se o autor, por meio de seu 
advogado, para informar o endereço da inventariante nomeada, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 
2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: FÁBIO ENRIQUE DA ROCHA (OAB 9298/AL) - Processo 0724363-15.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - 
Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Silvany de Almeida Moraes - Sandro de Almeida Moraes - Soraya de Alimeida Moraes 
- Simone de Almeida Moraes - DECISÃO Intime-se a parte autora, para comprovar a hipossufi ciência alegada, juntando aos autos, 
no prazo de 15 (quinze) dias, o respectivo contracheque, declaração de imposto de renda ou outro documento hábil para tal fi m, sob 
pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. João Dirceu Soares 
Moraes Juiz de Direito

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0724453-23.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - 
Levantamento de Valor - REQUERENTE: Josenilda Araujo dos Santos Representada Por Sua Curadora Jozineide Araujo dos Santos - 
Intime-se a parte autora, através de carta com AR, para emendar inicial e fazer constar no polo passivo todos os herdeiros deixados pela 
falecida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a Defensoria Pública. Cumpra-se.

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0724603-04.2019.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
INVTE: Neildes Gomes Barbosa - HERDEIRA: Neila Rogério Gomes - Neilse Gomes de Oliveira - Adna Gueiros Gomes - André Gueiros 
Gomes - 1. DECLARO aberto o inventário, sob o rito de arrolamento comum, dos bens deixados por Deltrudes Rogerio de Lima, falecida 
em 03.01.1994, conforme certidão de óbito acostada aos autos às fl s. 41, nos termos do art. 664 do Código de Processo Civil. 2. Intime-
se a parte autora, através de carta com AR, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, quem é o herdeiro que se encontra na posse do 
bem do espólio. 3. Observo que o feito segue o rito de arrolamento e que a parte realizou pedido de dispensa do pagamento do ITCMD 
da da multa por atraso na abertura do inventário, conforme se depreende da petição Inicial. Entretanto, em recente decisão fi rmada em 
IRDR, o STJ fi rmou entendimento (Tema de nº. 391) no sentido de que, em sede de arrolamento, o Juízo não pode apreciar o pedido de 
dispensa do ITCMD. Desta forma, nos termos do art. 332, III, do Código de Processo Civil, REMETO a parte autora às vias ordinárias, 
uma vez que este Juízo não é competente para apreciar tal pedido. Intime-se a Defensoria Pública. Cumpra-se.

ADV: RAPHAEL SIMOES ANDRADE (OAB 16603/PB) - Processo 0724664-59.2019.8.02.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário 
e Partilha - INVTE: Beniamino Mendonça Lins de Oliveira - HERDEIRA: Adir Mendonça Lins de Oliveira - Walesca Louise Araujo 
Mendonça Lins - Amanda Maria Araújo Mendonça Lins - Pedro Vitor Araújo Mendonça Lins - Intime-se a parte autora, para comprovar a 
hipossufi ciência alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Intimem-
se. Cumpra-se.

ADV: ANTÔNIO MARCOS DE MEDEIROS GOMES (OAB 5250/AL) - Processo 0724672-36.2019.8.02.0001 - Habilitação de Crédito 
- Sucessões - REQUERENTE: Maria Oneide da Costa Santos - 1. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 
nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Intime-se a parte autora, para emendar a Inicial, qualifi cando o réu e acostando 
aos autos seus documentos pessoais e a procuração outorgada para este processo (ou que não conste fi ns especifi cos para a justiça do 
trabalho), no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Emendada a Inicial, apensem-se estes aos autos de nº. 0703532-14.2017.8.02.0001 e cite-se 
o espólio, para que se manifeste nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.
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ADV: FRANCISCO DA SILVA CARVALHO (OAB 4568/AL), ADV: RODRIGO FERREIRA LIMA (OAB 8467/AL), ADV: JOSÉ CORDEIRO 
LIMA (OAB 1472/AL) - Processo 0726822-97.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: LUCIA MARIA JUSTINIANO 
SOARES - REPTANTE: FLORACI CALHEIROS BARBOSA - DECISÃO Dê-se vista às partes, dos pedidos de fl s. 185/186 e 194/195, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, tendo em vista a juntada do documento de fl s. 189/193, expeça-se novo mandado de avaliação. 
Após, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: PAULO OSEAS PATRIOTA CARNAÚBA (OAB 9019/AL) - Processo 0728085-28.2017.8.02.0001 - Inventário - Inventário e 
Partilha - INVTE: Manuel Correia Tavares - DECISÃO DEFIRO o pedido de fl s. 362/364. Adite-se, conforme requerido, após o depósito, 
junto à Escrivania, do formal de partilha a ser aditado. Prazo de 5 (cinco) dias, para depósito e agendamento da expedição do aditamento. 
Após, voltem os autos ao Arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de 
Direito

ADV: DJALMA TAVARES DA CUNHA MELLO NETO (OAB 4843/AL) - Processo 0729170-88.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário 
e Partilha - HERDEIRO: FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO - DECISÃO Tendo em vista que o único herdeiro da inventariada 
é o autor, e, por isso, não há óbice ao pedido constante na petição de fl s. 431, DEFIRO-O, para determinar que o Banco do Brasil seja 
ofi ciado para promover a transferência dos valores depositados em conta judicial, para a conta de titularidade do autor, informada às fl s. 
431. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se Maceió, 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: LUIZ CARLOS ALMEIDA BELO (OAB 12384/AL), ADV: RITA DE CÁSSIA RÊGO KLUSENER (OAB 12080/AL), ADV: BELO & 
KLÜSENER ADVOGADOS (OAB 596/AL) - Processo 0729502-79.2018.8.02.0001 - Arrolamento Sumário - Sucessões - INVTE: Maria 
de Lourdes dos Santos Holanda - HERDEIRA: Nívia Patrícia de Holanda Cavalcante Vilela - Neyla de Holanda Cavalcante - Nestor de 
Holanda Cavalcante Neto - DESPACHO Dê-se vista às partes, do esboço de partilha apresentado às fl s. 99/108, pelo prazo de 10 (dez) 
dias. Intime-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. João Dirceu Soares Moraes Juiz de Direito

ADV: MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES (OAB 9762B/AL) - Processo 0729698-49.2018.8.02.0001 - Inventário - Despesas 
Condominiais - REQUERENTE: Condominio do Edifício Residencial Anthémion - Considerando que o “apensamento” desta ação não 
extinguirá a ação autonôma proposta ou servirá como pedido que deve ser realizado nos próprios autos de inventário, INDEFIRO o 
pedido de fl s. 35. Segue sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES (OAB 9762B/AL) - Processo 0729698-49.2018.8.02.0001 - Inventário - Despesas 
Condominiais - REQUERENTE: Condominio do Edifício Residencial Anthémion - Ante o exposto, com fundamento no art. 57 do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de continência e ser esta a ação contida. Custas, 
pela parte autora. Certifi cado o trânsito em julgado, Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Registre-se. Publique-
se.

ADV: JOSÉ CORDEIRO LIMA (OAB 1472/AL) - Processo 0729924-54.2018.8.02.0001 (apensado ao processo 0006516-
13.1997.8.02.0001) - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Riberto Tenorio Gato - 1. As Primeiras Declarações não atendem 
aos requisitos do art. 620 do Código de Processo Civil, uma vez que: I - a inventariada não foi qualifi cada; II - os herdeiros e seus 
cônjuges não foram devidamente qualifi cados, III - não houve menção ao regime de casamento adotado pelos herdeiros casados; IV - os 
bens do espólio não foram integralmente descritos, restando ausentes as confrontações e limites do bens imóveis. Regularize-se, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. 2. Inclua-se minuta no sistema BACENJUD para apuração dos valores disponíveis em 
nome da falecida Josefa Tenorio Cavalcante inscrita no CPF sob o nº. 382.206.794-68. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: EDSON VALTER TAVARES DE MENEZES (OAB 2575/AL) - Processo 0732893-42.2018.8.02.0001 - Inventário - Sucessões - 
INVTE: Fernando Antônio Cedrim Cavalcante - HERDEIRA: Luciana Cedrin Cavalcante - DEFIRO o pedido de fl s. 133-134. Expeça-se 
o competente alvará. Prazo de 5 (cinco) dias para agendamento, junto à Escrivania desta Vara. Prazo de 15 (quinze) dias, contandos do 
recebimento do alvará, para a comprovação dos pagamentos realizados. Intimem-se. Cumpra-se.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Adriana Alves dos Santos (OAB 3775/AL)
Alberto Jorge Ferreira dos Santos (OAB 5123/AL)
ALIK SILVA DE SANTANA (OAB 12961/AL)
ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA (OAB 10852/AL)
Anderlyse de Araújo Costa (OAB 11890/AL)
André Fellipe Ramos Lamenha (OAB 7421/AL)
Antônio Carlos de Almeida Barbosa (OAB 3277/AL)
Antônio Fernando Costa (OAB 2011/AL)
Antônio Fernando Menezes Batista Costa (OAB 2011/AL)

Antônio Marcos de Medeiros Gomes (OAB 5250/AL)
Arthur peixoto Ticianeli (OAB 10251/AL)
Belo & Klüsener Advogados (OAB 596/AL)
Bruno Oliveira de Paula Batista (OAB 6962/AL)
CARLOS EDUARDO CARVALHO DE LIMA (OAB 14192/AL)
Carlos Felipe Coimbra Lins Costa (OAB 5809/AL)
Daniela de M. Brandão Maranhão (OAB 5671/AL)
David Ferreira da Guia (OAB 4774/AL)
Djalma Tavares da Cunha Mello Neto (OAB 4843/AL)
Edson Valter Tavares de Menezes (OAB 2575/AL)
ELIAS SOARES DA SILVA FILHO (OAB 12690/AL)
Erickson Lourenço Dantas (OAB 11831/AL)
Fábio Enrique da Rocha (OAB 9298/AL)
Fernando C. Ribeiro Júnior (OAB 5290/AL)
Fernando Coelho de Carvalho (OAB 10175/AL)
Fernando Jackson dos Reis Pinto (OAB 5286/AL)
Francisco da Silva Carvalho (OAB 4568/AL)
Gardênia Maria Cavalcanti Lima (OAB 2764/AL)
Gilberto Amorim da Silva (OAB 2112/AL)
Janaina Ferreira Pontes de Farias (OAB 12387A/AL)
Jefferson Ewerton Ramos da Silva (OAB 15527/AL)
José Cláudio Ataide Acioli (OAB 2308/AL)
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José Cordeiro Lima (OAB 1472/AL)
José Everaldo Titara de Araújo (OAB 1716/AL)
José Fernandes Costa Neto (OAB 13190/AL)
José Tenório Gameleira (OAB 7921/AL)
Julio alberto Patriota Casado (OAB 9672/AL)
Júlio Cezar da Silva Castro (OAB 7764/AL)
Lavínia Madeiro Figueiredo (OAB 10258/AL)
Luciana Maria de Oliveira Guimarães (OAB 9892/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luiz Alberto de Carvalho Barros Filho (OAB 7530/AL)
Luiz Carlos Almeida Belo (OAB 12384/AL)
Luiz Carlos Barbosa de Almeida (OAB 2810/AL)
Maria Arleide Fragoso G. da Silva (OAB 2216/AL)
Maria das Graças Patriota Casado (OAB 1833/AL)
Maria de Lourdes Pereira Lopes (OAB 9762B/AL)
Marina Silva Lopes (OAB 13585/AL)
Mário José dos Santos (OAB 2268/AL)
Mauro Célio Pereira Barbosa (OAB 2958/AL)
Michelly Chrystina da Silva Cavalcanti (OAB 8194/AL)
Mirc Marcela Santos Souto (OAB 11897/AL)
MONIQUE LUPES TENÓRIO MALTA (OAB 9566/AL)
Myllenne Sandra Cavalcante Calheiros de Melo (OAB 10121/AL)
Paulo Oseas Patriota Carnaúba (OAB 9019/AL)
Raphael Simoes Andrade (OAB 16603/PB)
Rita de Cássia Rêgo Klusener (OAB 12080/AL)
Rita Violeta Brasil Barreto (OAB 00004074AL)
Rodrigo Ferreira Lima (OAB 8467/AL)
Rose Mary Cavalcante Vieira da Guia (OAB 14750/AL)
Samuel Magalhães Paiva (OAB 14833/AL)
Saniel Medeiros da Silva Filho (OAB 16639/AL)
Sebastião Cristovam Silva de Albuquerque (OAB 3771/AL)
Sérgio Tenório de Albuquerque (OAB 4323/AL)
Taiana Grave Carvalho Melo (OAB 6897B/AL)

Tiago Brandão de Almeida (OAB 8216/AL)
Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB 6978/AL)

21º Vara Cível da Capital / Sucessões - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 21º VARA CÍVEL DA CAPITAL / SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0345/2019
ADV: ANTÔNIO CARLOS COSTA E SILVA (OAB 6581/AL), ADV: MARCOS BERNARDES DE MELLO (OAB 512/AL), ADV: RAPHAEL 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA NETO (OAB 8977/AL), ADV: RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 8913/AL), ADV: MÁRIO CÉSAR 
JUCÁ FILHO (OAB 9274/AL), ADV: RAFAEL LISBOA DE AMORIM MELO (OAB 7969/AL) - Processo 0005807-21.2010.8.02.0001 
(001.10.005807-9) - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Edna de Melo Costa - HERDEIRA: Veronica Zloccowick de Melo e outro 
- INTSSADO: Antonio Francelino da Silva - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Trata-se de processo de sobrepartilha relativo 
a saldos bancários existentes em nome de Antonio Galba Zloccowick de Melo que foi requerido pelas herdeiras de Hylma de Melo 
Rodrigues, Patrícia Zloccowick de Melo, Karla de Melo Rodrigues e Mônica de Mello Rodrigues, qualifi cadas às fl s. 736. Assim, NOMEIO 
como inventariante a herdeira Patrícia Zloccowick de Melo, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE 
a inventariante Patrícia Zloccowick de Melo, por meio do seu advogado, para: 1. Juntar os seus documentos pessoais e das herdeiras 
Karla de Melo Rodrigues e Mônica de Mello Rodrigues; 2. Apresentar os documentos de fl s. 740/744 de maneira legível. Prazo de 10 
(dez) dias. Ademais, DETERMINO a consulta, via Sistema BACENJUD, a fi m de que seja verifi cada a existência de valores disponíveis 
em nome de Antonio Galba Zloccowick de Melo, bem assim a expedição de ofícios ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal 
para informarem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores disponíveis depositados em conta bancária, inclusive referentes 
ao FGTS e/ou PIS/PASEP, em nome do falecido. EXPEÇAM-SE os competentes ofícios. Cumpridas as determinações, dê-se vistas a 
todos os herdeiros e interessados para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo referido, conclusos 
os autos para análise. P. Intime-se.

ADV: FÁBIO BARBOSA MACIEL (OAB 7147/AL) - Processo 0007836-78.2009.8.02.0001 (001.09.007836-6) - Arrolamento de Bens 
- Processo e Procedimento - REQUERENTE: Marlene Silva Malta - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Observada a omissão na 
decisão anterior, faça incluir no quarto parágrafo da decisão de fl s. 234 o nome da herdeira Mônica Silva Malta, para fi ns de expedição 
das cartas de adjudicação e formais de partilha, conforme acordo homologado de fl s. 125/129. Dessa forma, CUMPRA-SE a decisão de 
fl s. 234, nos exatos termos ali contidos, observada a presente retifi cação. P. Intimem-se.

ADV: DANYELLE GODOY SILVA BARBOSA (OAB 9890/AL) - Processo 0039229-50.2011.8.02.0001 - Inventário - Inventário e 
Partilha - REQUERENTE: Jamércia da Silva Bezerra - HERDEIRA: Maria Eduarda Silva Dantas Batista - Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos à Fazenda Pública Estadual, pelo prazo de 
cinco (05) dias, para se manifestar sobre o ITCD recolhido, conforme guia acostado aos autos as fl s. 134.

ADV: JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO (OAB 13584/AL) - Processo 0704942-73.2018.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 
6858/80 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - REQUERENTE: Eliene Nunes da Rocha - Luiz Miguel da Rocha Machado 
- Leila Sara Nunes da Rocha - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. DEFIRO, em parte, o pedido de fl s. 71/72 referente à dilação 
do prazo para cumprimento da decisão de fl s. 65. Assim, INTIME-SE a requerente Eliene Nunes da Rocha, pessoalmente, no endereço 
apontado em fl s. 01, para cumprir a integralidade da decisão de fl s. 65. Prazo de 10 (dez) dias. Cumprida TODAS as determinações, 
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concluso os autos para análise. P. Intimem-se.
ADV: ANNE CAROLINE FIDELIS DE LIMA (OAB 9262/AL) - Processo 0705968-82.2013.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 

Sucessão - AUTORA: VALÉRIA LEITE DA SILVA - Inicialmente, cumpre destacar que o Código Civil em seu art. 7º, estabelece as 
hipóteses de declaração judicial de morte, mesmo sem a necessidade de decretação da ausência, vejamos: Art. 7oPode ser declarada 
a morte presumida, sem decretação de ausência: I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; II - se 
alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A 
declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo 
a sentença fi xar a data provável do falecimento. Já o artigo 88 da Lei de Registros Públicos nº 6.015/73 permite a justifi cação judicial 
da morte para assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, 
quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame. Depreende-se, portanto, 
que somente será declarada a morte presumida de uma pessoa sem que seja decretada a sua ausência quando presentes as situações 
descritas no inciso I ou II do art. 7º supracitado, com a exigência, ainda, de que tenha sido esgotadas as buscas e averiguações, 
conforme parágrafo único do mesmo artigo. Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência pátria, senão vejamos: Agravo de instrumento. 
Decisão que determinada a emenda da inicial, a fi m de adequar a pretensão à ação de declaração de ausência, inadimitindo o pedido 
de morte presumida. - 2. Possibilidade de ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, quando for extremamente 
provável a morte da pessoal indicada. Inteligência do art. 7º, CC. - 3. Conjunto probatório que deixa indene de dúvidas que o marido 
da agravante foi sequestrado e morto por sequestradores, inclusive já havendo sentença penal condenatório de um dos autores do 
fato, fazendo incidir o dispositivo legal referido. -4. Provimento do recurso. (TJ-RJ, Relator: DES. PAULO MAURICIO PEREIRA, Data 
de Julgamento: 09/10/2013, QUARTA CAMARA CIVEL) Direito civil. Declaração de morte presumida. Ausência de bens. Possibilidade. 
Ação objetivando a declaração de morte presumida do fi lho da requerente, desaparecido desde 1996 em circunstância que tornam 
extremamente provável sua morte, na forma do artigo 7º, I do Código Civil. Sentença que, ignorando o pedido formulado, declara a 
ausência do desaparecido. Pretensão autoral voltada para fi ns exclusivamente previdenciários, inexistindo bens a serem administrados. 
Desaparecimento comprovado nos autos. Possibilidade de declaração de morte presumida, eis que não se trata de declaração de 
ausência para possíveis direitos sucessórios. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00160240720058190202 RJ 0016024-07.2005.8.19.0202, 
Relator: DES. MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 30/07/2013 18:25) (DOC. LEGJUR 144.9060.0010.9700) TJSP. 
Sentença. Fundamentação. Ação declaratória de morte presumida. Sentença que julgou improcedente a demanda, basicamente sob 
o argumento de que a autora deveria ter proposto ação para declaração de ausência. Possibilidade de declaração de morte presumida 
sem prévia decretação de ausência, caso demonstrados os fato narrados na inicial, que, em tese, se amoldam à situação descrita no 
artigo 7º, inciso I, do Código Civil, qual seja a extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida, o que evitaria custoso 
e prolongado processo de ausência. Recurso provido. Na lição de CÉZAR FIUZA: Até que se decrete sua sucessão defi nitiva, o ausente 
não é considerado morte, mas apenas desaparecido. Em algumas situações, porém, a pessoa desaparecida pose se presumir morte, 
mesmo sem ser declarada ausente. São as hipóteses do art. 7º do Código Civil e do art. 88 da Lei de Registros Públicos 6.015/73. diz 
o art. 88 que os juízes poderão admitir justifi cação para assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, 
terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o 
cadáver para exame. O mesmo se aplica aos desaparecidos em batalha, cujo óbito não tenha sido registro em livro próprio pelos ofi ciais 
da corporação correspondente. O art. 7º do Código Civil segue a mesma linha. Dispõe o referido artigo que se presume falecido se for 
extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, bem como de quem, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, 
não for encontrado até dois anos após o término da guerra. (in Direito Civil: curso completo, 12ª ed., Ed. Del Rey, 2008, pp. 136/137). No 
caso em análise, há de se observar que diante dos fatos e documentos acostados aos autos às fl s. 499/905, as buscas e averiguações 
realizadas pelas autoridades policiais acerca do caso restaram encerradas, bem assim o representante do Ministério Público, nos autos 
da ação penal nº 0047015-14.2012.8.02.0001, ofereceu denúncia contra o Sr. Otávio Cardoso da Silva Neto, no incurso das penas dos 
artigos 121, § 2º, incisos I, III (asfi xia) e 211, ambos do Código Penal, quais sejam, os crimes de homicídio qualifi cado e de ocultação 
de cadáver, em razão de a vítima ter saído acompanhada do acuso de uma boate da cidade de Maceió/AL, sendo posteriormente 
violentada e assassinada pelo mesmo. Foram encontrados pelas autoridades policiais indícios de autoria e de materialidade delitiva, 
por meio da oitiva de testemunhas, levantamento das câmeras de segurança do local da ação, quebras de sigilo telefônico e outras 
providências cabíveis. Ademais, verifi cou-se, em consulta de ofício ao sistema SAJ, que a ação penal nº 0047015-14.2012.8.02.0001, 
em trâmite na 8ª Vara Criminal da Capital/Tribunal do Júri foi devidamente julgada por sentença proferida em 28/05/2019, ocasião em 
que o Sr. Otávio Cardoso da Silva Neto foi defi nitivamente condenado pela prática do crime de homicídio qualifi cado e de ocultação de 
cadáver contra a Sra. Bárbara Regina Gomes da Silva. Assim sendo, dos elementos carreados aos autos e do julgamento da ação penal 
em referência, restou extremamente provável a morte da Sra. Bárbara Regina Gomes da Silva, em 01 (um) de setembro de 2012 (dois 
mil e doze), por volta das 03:00h, na cidade de Maceió/AL, apesar da ausência do corpo da vítima, justifi cada pela condenação do réu 
no crime de ocultação de cadáver. Dessa forma, havendo a demonstração da probabilidade da morte, incide o insculpido pelo art. 7º, 
I do Código Civil. Diante do exposto, DECLARO a morte presumida de Bárbara Regina Gomes da Silva, sem decretação de ausência, 
nos moldes do art. 7º, I do Código Civil, fi xando a data provável da morte em 01/09/2012, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
Certifi que-se o trânsito em julgado. Em seguida, expeça-se o competente mandado de averbação ao competente Cartório de Registro 
Público, em observância ao art. 9º, IV do Código Civil e a Lei nº 6015/73. Dê-se ciência desta sentença ao Ministério Público. Custas 
pagas, conforme fl s. 947. Após, arquivem-se. P.I.Registre-se.

ADV: YURI DE CARVALHO NOGUEIRA (OAB 4581E/AL), ADV: YURI DE CARVALHO NOGUEIRA (OAB 9407/AL), ADV: MARISE 
BALDOCHI HADAD VITORIA (OAB 117467/SP) - Processo 0708210-04.2019.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: 
Otávio Bastos Vitoria - HERDEIRO: Osvaldo Vitoria - Antonio Carlos Bastos Vitoria - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Em razão 
de motivo superior, REDESIGNO audiência de conciliação defi nida para o dia 17 (dezessete) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) 
para o dia 07 (sete) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 15h45min, a qual será realizada no Fórum de Maceió, localizado 
na Avenida Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-3520. INTIMEM-SE as 
partes e/ou interessados, por meio de seus advogados e pessoalmente, para comparecerem à audiência ora designada, observando os 
endereços indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência implicará na concordância tácita com os termos do acordo a 
ser realizado para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes serão analisados em audiência. 
EXPEÇAM-SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias. P. Intimem-se.

ADV: CANDICE MARTINS COSTA SAMPAIO (OAB 8098/AL) - Processo 0710749-79.2015.8.02.0001 - Arrolamento de Bens - 
Arrolamento de Bens - ARROLANTE: MARIA SILVIANE NEMÉSIO DO CARMO - HERDEIRA: GIOVANNA NEMÉSIO GÓES DE MELO 
- Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Observa-se que até a presente data a inventariante não cumpriu a decisão de fl s. 69, 
essencial à análise do mérito do processo. Desta forma, visando o andamento do processo, intime-se a inventariante, por meio dos seus 
advogados, para cumprir integralmente a decisão de fl s. 69. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. P. Intimem-se.

ADV: CHRISTINIE LACI TORRES TEODORO (OAB 16264/AL), ADV: LUCAS DE GÓES GERBASE (OAB 10828/AL), ADV: ALAN 
SOUZA ARRUDA (OAB 10746/AL), ADV: HUGO RAFAEL MACIAS GAZZANEO (OAB 10729/AL), ADV: DANIELA CAMPOS CERULLO 
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(OAB 6679/AL) - Processo 0710899-26.2016.8.02.0001 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - HERDEIRO: Carlos Wagner 
Araujo Simoes - TERCEIRO I: AGROPECUARIA SANTO ALEIXO LTDA - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Observa-se que a 
decisão de fl s. 90/91 não foi cumprida em sua integralidade. Assim, INTIME-SE o inventariante Carlos Wagner Araujo Simões, por meio 
das suas advogadas, para cumprir a referida decisão no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, considerando a autorização constante às fl s. 
90/91, EXPEÇA-SE, imediatamente, o competente alvará judicial, para AUTORIZAR o inventariante Carlos Wagner Araujo Simões a, 
junto ao cartório competente, em nome do espólio, transferir a titularidade do imóvel rural correspondente a 175,12 (cento e setenta e 
cinco vírgula doze) hectares de terra, denominado Fazenda Guanabara, localizado no Município de Branquinha, Alagoas, registrado 
no livro 3-A, à fl s 74v, sob o nº 23, no Cartório de Registro de Imóveis daquele município, para a empresa Agropecuária Santo Aleixo 
Ltda. Faça constar do respectivo alvará judicial que o valor da alienação do bem foi depositado na conta judicial aberta em nome do 
espólio, junto ao Banco do Brasil e à disposição deste Juízo, conforme documentos de fl s. 72/73. Em seguida, não havendo pedido de 
diligência, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo das custas fi nais, dos formais de partilha e/ou carta 
de adjudicação. Após, INTIME-SE, por ato ordinatório, o inventariante Carlos Wagner Araujo Simões para comprovar o pagamento das 
custas processuais inicias e fi nais, dos formais de partilha e/ou carta de adjudicação, no prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, dê-se 
vistas ao Ministério Público. Por fi m, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0711347-91.2019.8.02.0001 - Alvará Judicial - 
Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Joelma de Macêdo Freitas e outros - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. 
DEFIRO o pedido de fl s. 48. Assim, OFICIEM-SE à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para que informem a este Juízo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, os valores disponíveis depositados em conta bancária, inclusive referentes ao FGTS e/ou PIS/PASEP, em 
nome do falecido Edilson José Rodrigues, CPF 008.753.734-61, e PIS/PASEP 1066730657-6. EXPEÇAM-SE os competentes ofícios. 
Junte-se a estes o documento de fl s. 13. Transcorrido o prazo acima indicado, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: JABSON ARRUDA DE ALMEIDA - Processo 0711512-51.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: NELY 
SANTOS MESQUITA - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos os autos para 
análise. P. Intimem-se.

ADV: JOSÉ NEWTON ALVES DE MELO (OAB 8769/AL), ADV: SABRINA ARAUJO SPINDOLA (OAB 8551/AL) - Processo 0712461-
07.2015.8.02.0001 - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Antônio Roberto Silva Araujo - AUTORA: Odete Maria 
Araujo de Cerqueira e outros - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Intime-se o inventariante Antônio Roberto Silva Araujo, por 
meio do seu advogado, para cumprir as seguintes diligências: 1. Comprovar, documentalmente, a titularidade dos bens do espólio, bem 
como, na existência de bem(ns) imóvel(is) comprove o valor venal do(s) mesmo(s), através da guia de IPTU; 2. Apresentar partilha 
amigável, nos moldes do art. 653, do CPC; 3. Informar o andamento da ação indicada às fl s. 47, item “d)”; 4. Manifestar-se acerca 
da petição de fl s. 52/55. Nesta oportunidade, se for o caso, deve incluir na partilha os bens imóveis indicados, com a juntada da 
comprovação de titularidade do espólio sobres estes; 5. Retifi car o valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao valor total dos 
bens a serem arrolados; 6. Informar o interessa na designação de audiência de conciliação; 7. Informar a relação atualizada de débitos 
do espólio; 8. Juntar as certidões de quitação fi scal das Fazendas Públicas Federal, Estadual - referentes ao(s) inventariado(a)(s) - e 
Municipal, esta última com expressa referência ao(s) bem(ns) imóvel(is) do espólio. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção do 
cargo de inventariante. Ato contínuo, CITEM-SE e INTIMEM-SE, nos endereços indicados às fl s. 45/50, os herdeiros Maria das Graças 
Silva Araújo e Antônio Roberto Silva Araújo, para: 1. Regularizarem as respectivas representações processuais, por meio de advogado 
constituído ou defensor público; 2. Manifestarem-se nos autos. Prazo de 15 (quinze) dias. EXPEÇAM-SE as competentes cartas com 
aviso de recebimento. Cumpridas as determinações, intimem-se os herdeiros Odete Maria Araújo de Cerqueira, José Silva Araújo, 
Ivonete Maria Araújo Spíndola, Leda Silva Araújo Fernandes, Rita Silva Araújo e Rubens Murta de Araújo Filho, por ato ordinatório, para 
se manifestarem nos autos, bem assim para manifestarem interesse na designação de audiência de conciliação. Prazo de 10 (dez) dias. 
Por fi m, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL), ADV: KARINE GONÇALVES NOVAES FONSECA (OAB 
102272/MG) - Processo 0712644-07.2017.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Rafael 
Santos Ferreira - Trata-se de processo devidamente sentenciado às fl s. 57/58. Observa-se que às fl s. 86 os requerentes, em atenção 
à decisão de fl s. 82 informaram que não tinham o conhecimento de que necessitavam prestar contas dos valores contidos nos alvarás 
- apesar da expressa determinação da sentença às fl s. 57, e que devido a isto tardaram em esclarecer o feito, bem como alegaram 
que o montante retirado foi gasto com o pagamento das mensalidades e outros custos referentes à educação de seus fi lhos há época. 
Assim, diante da manifestação dos requerentes, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 
Cumpridas as determinações, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: HELDER COSTA LOUREIRO FILHO (OAB 11527/AL) - Processo 0713516-27.2014.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha 
- REQUERENTE: Adélia Maria Rocha Raposo Costa Loureiro - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Intime-se a inventariante 
Adélia Maria Rocha Raposo Costa Loureiro, por meio do seu advogado, para cumprir as diligências pendentes neste processo, no prazo 
de 30 (trinta) dias. Após, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB 11063/AL), ADV: LUCIANA MOREIRA GUEDES (OAB 6240/AL), ADV: MUCIO DE 
MORAES ARRUDA (OAB 4446/AL) - Processo 0714177-98.2017.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Gilmar 
de Albuquerque Alves - 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.

ADV: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO (OAB 6770/AL) - Processo 0716150-30.2013.8.02.0001 - Inventário 
- Inventário e Partilha - HERDEIRA: LUANA FERREIRA SAMPAIO TOLEDO e outros - Cumpra a Escrivania atualização no SAJ. 
Considerando o atual estado do feito e visando à composição entre as partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 (vinte 
e quatro) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 15h45min, a qual será realizada no Fórum de Maceió, localizado na Avenida 
Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-3520. Intimem-se as partes e/ou 
interessados, pessoalmente e por meio de seus advogados, para comparecerem à audiência ora designada, observando os endereços 
indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência implicará na concordância tácita com os termos do acordo a ser realizado 
para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes serão analisados em audiência. EXPEÇAM-
SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias, para cumprimento com urgência, em razão de atendimento da Meta 2 do CNJ. 
P. Intimem-se.

ADV: PATRICIA MELO ROCHA (OAB 5646B/AL) - Processo 0716516-69.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: 
CLEANIZIA LIBERAL PESSOA OMENA - REQUERENTE: MATHEUS AUGUSTO LIBERAL PESSOA OMENA e outros - Cumpra a 
Escrivania atualização no SAJ. Considerando o atual estado do feito e visando à composição entre as partes, DESIGNO audiência 
de conciliação para o dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h30min, a qual será realizada no Fórum 
de Maceió, localizado na Avenida Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-
3520. INTIMEM-SE as partes e/ou interessados, pessoalmente e por meio de seus advogados, para comparecerem à audiência ora 
designada, observando os endereços indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência implicará na concordância tácita com 
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os termos do acordo a ser realizado para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes serão 
analisados em audiência. EXPEÇAM-SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias, para cumprimento com urgência, em razão 
de atendimento da Meta 2 do CNJ. Dê-se vistas ao Ministério Público e à Fazenda Pública Estadual. P. Intimem-se.

ADV: TAIANA GRAVE CARVALHO MELO (OAB 6897B/AL), ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL), ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA 
(OAB 10819/ES) - Processo 0717225-70.2014.8.02.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ARROLANTE: JOSÉ CÍCERO 
DA SILVA - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Intime-se, pessoalmente, o inventariante José Cícero da Silva, para cumprir 
as seguintes diligências: 1. Juntar a certidão de óbito referente a mãe da falecida, Srª Regina Maria da Conceição, ou comprovar 
o ajuizamento da competente ação de suprimento de óbito junto ao juízo competente; 2. Comprovar a instauração de processo 
administrativo de avaliação e lançamento do ITCD perante a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, mediante protocolo. Prazo de 
10 (dez) dias. EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação. Após, conclusos os autos para sentença. P. Intimem-se.

ADV: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 35664/AL), ADV: MAGDA LUIZA R. E. DE OLIVEIRA (OAB 9947A/AL) - Processo 
0721186-87.2012.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INTSSADO: Banco Toyota do Brasil S/A - Bradesco Auto/Re COMPANHIA 
DE SEGUROS e outro - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 
(dez) dias, informe sobre a existência de débitos e créditos em nome do espólio de Cláudio Costa Bandeira, haja vista que a resposta 
de fl s. 544/549 não atende ao que fora determinado por este Juízo. EXPEÇA-SE o competente ofício. Ademais, observa-se que a 
decisão de fl s. 598 não foi cumprida em sua integralidade. Assim, INTIME-SE, pessoalmente, a inventariante Ivone Oliveira da Silva 
para que cumpra a integralmente a decisão de fl s. 598, no prazo de 05 (cinco) dias, bem assim para que se manifeste no processo 
de habilitação de crédito nº 0711493-74.2015.8.02.0001 (em apenso aos presentes autos). EXPEÇA-SE o competente mandado de 
intimação. Cumpridas todas as determinações, conclusos os autos para análise. P. Intime-se.

ADV: MARIA MARQUES SILVA TORRES (OAB 10147/AL) - Processo 0721385-12.2012.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha 
- HERDEIRO: Vanderlei de Almeida Gomes e outro - Cumpra a Escrivania atualização no SAJ. Em razão de motivo superior, REDESIGNO 
audiência de conciliação defi nida para o dia 17 (dezessete) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) para o dia 06 (seis) de novembro 
de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h30min, a qual será realizada no Fórum de Maceió, localizado na Avenida Juca Sampaio, nº 206, 
1º Andar, Sala 119, Barro Duro,Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-3520, permanecendo inalterados todos os demais termos 
da decisão de fl s. 339. INTIMEM-SE as partes e/ou interessados, por meio de seus advogados, para comparecerem à audiência ora 
designada, observando os endereços indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência implicará na concordância tácita 
com os termos do acordo a ser realizado para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes 
serão analisados em audiência. EXPEÇAM-SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias. Deve o inventariante, no prazo de 05 
(cinco) dias, pronunciar-se sobre o teor da certidão de fl s. 350. P. Intimem-se.

ADV: TAIANA GRAVE CARVALHO MELO (OAB 6897B/AL), ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819/ES) - Processo 
0722049-38.2015.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Alexandre Lima dos Anjos - Cumpra a Escrivania 
atualização no SAJ. Em razão de motivo superior, REDESIGNO audiência de conciliação defi nida para o dia 17 (dezessete) de outubro 
de 2019 (dois mil e dezenove) para o dia 07 (sete) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h30min, a qual será realizada no 
Fórum de Maceió, localizado na Avenida Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 
4009-3520, permanecendo inalterados os demais termos da decisão de fl s. 209. INTIMEM-SE as partes e/ou interessados, por meio 
de seus advogados, para comparecerem à audiência ora designada, observando os endereços indicados nos autos. Ressalte-se que 
a ausência à audiência implicará na concordância tácita com os termos do acordo a ser realizado para o efeito da homologação por 
sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes serão analisados em audiência. EXPEÇAM-SE os competentes mandados e/ou 
cartas precatórias, para cumprimento com urgência, em razão de atendimento da Meta 2 do CNJ. P. Intime-se.

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0723051-38.2018.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
INVTE: Cícera Pereira dos Santos - Cumpra a Escrivania atualização no SAJ. Em razão de motivo superior, REDESIGNO audiência de 
conciliação defi nida para o 17 (dezessete) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) para o dia 07 (sete) de novembro de 2019 (dois mil 
e dezenove), às 17h15min, a qual será realizada no Fórum de Maceió, localizado na Avenida Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, 
Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-3520. INTIMEM-SE as partes e/ou interessados, por meio de seus advogados, 
para comparecerem à audiência ora designada, observando os endereços indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência 
implicará na concordância tácita com os termos do acordo a ser realizado para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por 
fi m, que os pedidos pendentes serão analisados em audiência. EXPEÇAM-SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias. P. 
Intimem-se.

ADV: EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS (OAB 11046A/AL) - Processo 0724742-92.2015.8.02.0001 - Arrolamento Sumário - 
Sucessões - INVTE: Maria Aparecida Amorim Duarte - Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. INTIME-SE a inventariante Maria 
Aparecida Amorim Duarte, pessoalmente, para cumprir integralmente a decisão de fl s. 62, bem assim para se manifestar nos autos da 
ação de habilitação de crédito nº 0718205-75.2018.02.0001, sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontra. Prazo 
de 10 (dez) dias. EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação. Após, conclusos os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: VITOR RAFAEL MELO BARBOSA (OAB 4565E/AL) - Processo 0725801-52.2014.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha 
- INVTE: Tereza Beatriz Melo Barbosa - HERDEIRO: Flaudizio Barbosa Santos Filho e outros - Cumpra a Escrivania atualização no SAJ. 
Considerando o atual estado do feito e visando à composição entre as partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 (vinte 
e quatro) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 17h15min, a qual será realizada no Fórum de Maceió, localizado na Avenida 
Juca Sampaio, nº 206, 1º Andar, Sala 119, Barro Duro, Maceió/AL - CEP 57040-600, Fone: 4009-3520. Intimem-se as partes e/ou 
interessados, pessoalmente e por meio de seus advogados, para comparecerem à audiência ora designada, observando os endereços 
indicados nos autos. Ressalte-se que a ausência à audiência implicará na concordância tácita com os termos do acordo a ser realizado 
para o efeito da homologação por sentença. Esclareço, por fi m, que os pedidos pendentes serão analisados em audiência. EXPEÇAM-
SE os competentes mandados e/ou cartas precatórias, para cumprimento com urgência, em razão de atendimento da Meta 2 do CNJ. 
Dê-se vistas ao Ministério Público. P. Intimem-se.

ADV: THAIS DA SILVA CRUZ MOREIRA (OAB 25424/AL), ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0728858-
39.2018.8.02.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Neide Maria dos Santos Alves - Cumpra 
a Escrivania a atualização no SAJ. Ofi cie-se, novamente, ao INSS para informar a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores 
disponíveis depositados em conta bancária, em nome do falecido. EXPEÇA-SE o competente ofício. Observa-se que a decisão de fl s. 40 
não foi cumprida em sua integralidade. Assim, INTIME-SE Neide Maria dos Santos Alves, pessoalmente, no endereço apontado em fl s. 
01, para formalizar, por meio de termo nos autos, a pretensa cessão de direitos hereditários, informada às fl s. 02. Nesta oportunidade, 
devem estar presentes todos os herdeiros com os seus respectivos cônjuges e/ou companheiros (as), se houver. Prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação. Cumprida TODAS 
as determinações, concluso os autos para análise. P. Intimem-se.

ADV: ANA KARINA BRITO DE BRITO (OAB 7411B/AL), ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819/ES), ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0743053-05.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
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REQUERENTE: JOSÉ UBIRACY DA SILVA - Observada a inexistência de litígio e incapazes no processo, CONVERTO o presente 
inventário comum em inventário sob o rito de arrolamento sumário. Cumpra a Escrivania a atualização no SAJ. Intime-se, pessoalmente, 
o inventariante José Ubiracy da Silva, para cumprir as seguintes diligências: 1. Resgatar o alvará expedido às fl s. 131, para fi ns de 
efetivação do acordo realizado às fl s. 97/98; 2. Comprovar a instauração de processo administrativo de avaliação e lançamento do ITCD 
perante a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, mediante protocolo; 3. Juntar as certidões de quitação fi scal das Fazendas Pública 
Federal e Estadual, com relação ao inventariado José Ubiratan da Silva. Prazo de 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE o competente mandado 
de intimação. Cumpridas as determinações, conclusos os autos para sentença. P. Intimem-se.

ADV: ANA KARINA BRITO DE BRITO (OAB 7411B/AL), ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819/ES), ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0743053-05.2013.8.02.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - 
REQUERENTE: JOSÉ UBIRACY DA SILVA - Nesta fase, verifi ca-se que o processo encontra-se devidamente instruído, obedecidos os 
requisitos legais do art. 660, do CPC, especialmente no que pertine à descrição dos bens do espólio. Diante do exposto, HOMOLOGO, 
por sentença, o pedido formulado através da petição de fl s. 97/98, para determinar a partilha dos bens do espólio em favor dos herdeiros 
José Ubiracy da Silva, Lindinalva Vitória dos Santos e José Urumatam Martins da Silva, nos seguintes termos: “ (...) 1) QUE todos os 
herdeiros reconhecem que o espólio apenas possui a posse dos imóveis descritos às fl s. 02/03; 2) QUE a pose do bem imóvel do espólio 
localizado da Rua Cabo Reis, nº 648, Ponta Grossa, Maceió/AL, será vendida pela melhor proposta com valor mínimo de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); 2.1) QUE, após a alienação do bem do espólio, deduzidas as despesas referentes ao imposto de transmissão 
causa mortis e respectiva multa, e demais débitos do espólio, inclusive de IPTU, a partilha do saldo remanescente será de forma 
igualitária entre os herdeiros José Ubiracy da Silva, Lindinalva Vitória dos Santos e José Urumatam Martins da Silva, cabendo 1/3 (um 
terço) para cada; 3) QUE caberá, além dos valores indicados no item “2.1”, na quota parte do herdeiro José Ubiracy da Silva a posse do 
imóvel situado na Rua Craveiro Costa, nº 253, Ponta Grossa, Maceió/AL; 4) QUE caberá, além dos valores indicados no item “2.1”, na 
quota parte da herdeira Lindinalva Vitória dos Santos o produto da venda do imóvel do espólio situado no conj. Joaquim Leão, nº298, 
Qd. 28, Maceió/AL; 5) QUE caberá, além dos valores indicados no item “2.1”, na quota parte do herdeiro José Urumatam Martins da 
Silva a posse do imóvel do espólio situado na Vila Kennedy, nº42-B, Ponta Grossa, Maceió/AL; 6) QUE o presente acordo é irretratável 
a partir desde momento, e as parte renunciam a qualquer tipo de recurso da sentença homologatória. (...)” Ficam ressalvados os direitos 
de terceiros. Entretanto, para a expedição das competentes cartas de adjudicação e alvarás, deve o inventariante: a) comprovar o 
depósito em conta judicial do produto da alienação do bem imóvel objeto do alvará de fl s. 131; b) comprovar a instauração de processo 
administrativo de avaliação e lançamento do ITCD perante a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, mediante protocolo; c) juntar as 
certidões de quitação fi scal das Fazendas Pública Federal e Estadual, com relação ao inventariado José Ubiratan da Silva; e d) juntar as 
certidões de quitação fi scal da Fazenda Pública Municipal, referentes ao(s) bem(ns) imóvel(is) do espólio. Transcorrido o prazo recursal, 
certifi que-se o trânsito em julgado. Comprovado o depósito da quantia da alienação na conta judicial do espólio, expeça-se o competente 
alvará judicial para a autorizar o inventariante a resgatar quantia sufi ciente para efetuar o pagamento dos débitos atualizados do espólio 
apontados às fl s. 100, com prazo de validade de 10 (dez) dias e prestação de contas em igual período. Nesta oportunidade, deverá 
o inventariante juntar as certidões de quitação fi scal da Fazenda Pública Municipal, referentes ao(s) bem(ns) imóvel(is) do espólio. 
Cumpridas todas as determinações acima citadas, expeçam-se as competentes cartas de adjudicação e alvarás, devendo as partes 
benefi ciárias agendar na Secretaria deste Juízo, de forma presencial, no prazo de até 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado 
e do cumprimento das diligências supra mencionadas. Ato contínuo ao trânsito em julgado, dê-se ciência desta sentença à Fazenda 
Pública Estadual, para fi ns de lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme 
dispuser a legislação tributária, se for o caso, em consonância com o disposto no 659, § 2º, do CPC. ESCLAREÇO à Fazenda Pública 
Estadual que, conforme art. 662, §§ 1º e 2º, do CPC, no processo de inventário sob o rito de arrolamento, “não serão conhecidas 
ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a 
transmissão da propriedade dos bens do espólio.”, uma vez que o imposto de transmissão causa mortis será objeto de lançamento 
administrativo, cabendo a mesma, ainda, se entender necessário, apurar em processo administrativo valor diverso do estimado ao(s) 
bem(ns) do espólio, bem assim exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. Sem 
custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita. Cumpridas as providências de praxe, arquivem-se os autos. P. I. Registre-se.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
ALAN SOUZA ARRUDA (OAB 10746/AL)
Ana Karina Brito de Brito (OAB 7411B/AL)
Anne Caroline Fidelis de Lima (OAB 9262/AL)
Antônio Carlos Costa e Silva (OAB 6581/AL)
Candice Martins Costa Sampaio (OAB 8098/AL)
Carlos Henrique de Mendonça Brandão (OAB 6770/AL)
Christinie Laci Torres Teodoro (OAB 16264/AL)
Daniela Campos Cerullo (OAB 6679/AL)
Danyelle Godoy Silva Barbosa (OAB 9890/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Eduardo Filipe Alves Martins (OAB 11046A/AL)
Fábio Barbosa Maciel (OAB 7147/AL)
Helder Costa Loureiro Filho (OAB 11527/AL)
Hugo Rafael Macias Gazzaneo (OAB 10729/AL)
Jabson Arruda de Almeida
João Alves Barbosa Filho (OAB 35664/AL)
José Newton Alves de Melo (OAB 8769/AL)
José Rubem Fonseca de Lima Neto (OAB 13584/AL)
Karine Gonçalves Novaes Fonseca (OAB 102272/MG)
Lucas de Góes Gerbase (OAB 10828/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luciana Moreira Guedes (OAB 6240/AL)
Magda Luiza R. E. de Oliveira (OAB 9947A/AL)

Marcos Bernardes de Mello (OAB 512/AL)
Maria Marques Silva Torres (OAB 10147/AL)
Mário César Jucá Filho (OAB 9274/AL)
Marise Baldochi Hadad Vitoria (OAB 117467/SP)
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Mucio de Moraes Arruda (OAB 4446/AL)
Patricia Melo Rocha (OAB 5646B/AL)
Rafael Lisboa de Amorim Melo (OAB 7969/AL)
Raphael Cavalcante de Oliveira Neto (OAB 8977/AL)
Ricardo Carvalho de Oliveira (OAB 8913/AL)
Ruyter de Miranda Barcelos (OAB 11063/AL)
Sabrina Araujo Spindola (OAB 8551/AL)
Taiana Grave Carvalho Melo (OAB 6897B/AL)
Thais da Silva Cruz Moreira (OAB 25424/AL)
VITOR RAFAEL MELO BARBOSA (OAB 4565E/AL)
Welber Queiroz Barboza (OAB 10819/ES)
Yuri de Carvalho Nogueira (OAB 4581E/AL)
Yuri de Carvalho Nogueira (OAB 9407/AL)

22ª Vara Cível da Capital / Família - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0223/2019
ADV: ANANETE BRUNA CAVALCANTE GOMES (OAB 16913/AL), ADV: GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 15086/

AL), ADV: JULIA NUNES SANTOS (OAB 13486/AL), ADV: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO (OAB 13808/AL), ADV: ADRIANA 
DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL), ADV: LARISSA MARIA DA SILVA MELO (OAB 11724/AL), ADV: THIAGO HENNRIQUE SILVA 
MARQUES LUZ (OAB 9436/AL) - Processo 0706144-51.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTORA: A.V.F.P.L. - RÉU: 
D.F.L.J. - DESPACHO 1. Vista ao requerido para que se manifeste acerca da petição de fl s. 249 e seguintes, no prazo de 05 dias. 
Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: BÁRBARA DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 13164/AL), ADV: JOSEFA KATIA DA FONSECA SILVA (OAB 15077/AL), ADV: 
PEDRO LEÃO DE MENEZES FILHO NETO (OAB 6324/AL) - Processo 0706853-86.2019.8.02.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos 
- EXEQUENTE: A.B.S.L.B. - EXECUTADO: J.C.M.B. - DESPACHO Designo audiência de conciliação para o dia 18 de setembro de 
2019, às 15:00 horas, na sala 1 desta vara, devendo as partes serem intimadas. Maceió (AL), 10 de setembro de 2019. Ana Florinda 
Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0708255-
08.2019.8.02.0001 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: J.G. - “SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de ação de Guarda requerida por 
JAUDICÉA GALVÃO, em favor de seu neto, PEDRO DOUGLAS GALVÃO DA SILVA, fi cando comprovado nos autos que a autora detém 
a posse da criança desde o seu nascimento, servindo de sustentáculo econômico para sua manutenção. As testemunhas comprovaram 
o alegado na inicial. Citados por edital, os pais da criança não se manifestaram. Foi nomeada curadora de ausentes, que acompanhou o 
feito e não se opôs ao pedido. Concordou a representante do Ministério Público com o deferimento do pedido. Diante do exposto, julgo 
a ação procedente para, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em face de peculiaridade 
da situação de fato, comprovado que na verdade o menor depende inteiramente dos cuidados da autora para sobreviver. Defi ro portanto, 
a guarda do menor qualifi cado no pedido à autora, devendo ser expedido termo de guarda. Sem custas, deferida a justiça gratuita. 
Maceió - AL, 10 de setembro de 2019. Dra. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito.” Dou por publicada a presente 
sentença em audiência e por intimados os presentes. P.R.I. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Nada mais havendo a 
registrar, foi encerrada a audiência da qual eu, Ingrid Ananias Canuto Nogueira, assessora, digitei este termo e eu, Cleonice Aparecida 
Silveira Carvalho, Escrivã, subscrevi, e que vai assinado pelos presentes. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0710896-66.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Fixação - ALIMENTAND: K.M.S.C.K.V.S.C.K.S.S.C.R.S.G.T.S.S. - SENTENÇA. “Vistos, etc. Trata-se de ação de Alimentos 
na qual foi celebrado acordo entre as partes, mediante as cláusulas e condições consignadas no presente termo de audiência, acerca 
do qual opinou pela homologação a representante do Ministério Público. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que 
produza seus efeitos legais, nos termos do art. 9º, § 1º e seguintes da Lei Nº 5.478/68. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, 
Juíza de Direito. Maceió, 10 de setembro de 2019.” Atendendo ao requerimento das partes, foi dispensado o decurso de prazo para 
o trânsito em julgado, não se opondo a Promotora de Justiça, que também dispensou o prazo para recurso voluntário. Foi dada por 
publicada a presente sentença em audiência e intimadas as partes e o Ministério Público. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos. SERVINDO O PRESENTE DOCUMENTO COMO OFÍCIO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, A FIM DE PROCEDER AO DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NOS 
TERMOS ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO NA FORMA ACIMA JULGADA, OBSERVANDO 
OS SEGUINTES DADOS: ALIMENTANTE: SANDOCLEY SÉRGIO CORREIA DA SILVA DADOS ALIMENTANTE: CPF SOB N.º: 
080.411.064-63, RG sob n.º 318124-14 SSP/AL. ALIMENTADOS: KAIO MATHEUS DOS SANTOS CORREIA, KAMILLY VICTORIA DOS 
SANTOS CORREIA e KAILANNY SOPHIA DOS SANTOS CORREIA. VALOR DO DESCONTO: 30 % (trinta por cento) dos rendimentos 
do requerido, excluídos os descontos legais, incluindo férias, 13º salário, gratifi cações e vantagens, inclusive verbas rescisórias. FORMA 
DE PAGAMENTO: Depósito em conta bancária de n.º 33211-4, agência 0810, operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da 
representante legal dos autores, sua genitora, Sra. Thayse dos Santos Silva, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 054.433.464-74, RG 
sob o nº 2002002040586 SSP/AL. JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Nada mais havendo 
a registrar, foi encerrada a audiência da qual eu, Marcelo Costa Júnior, estagiário, digitei este termo e eu, Cleonice Aparecida Silveira 
Carvalho, Chefe de Secretaria, subscrevi, e que vai assinado pelos presentes. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: ROSANGELA TENORIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 14010/AL), ADV: YASMIM MARIA ALVES DA SILVA (OAB 13280/AL), 
ADV: MARIZA FERNANDA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 13905/AL) - Processo 0710945-10.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Fixação - ALIMENTAND: R.V.C.S. - Diante do exposto, considerando a revelia da requerida, julgo a presente demanda 
procedente, fi xando alimentos em favor do requerente no valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerida, excluídos os 
descontos legais, incluindo férias, 13º salário, gratifi cações e vantagens, inclusive verbas rescisórias, a ser descontado em folha de 
pagamento, mediante a expedição de ofício e depositado em conta de n° 46356-8, agência 0055, operação 013, da Caixa Econômica 
Federal e de titularidade do autor, com base no artigo 487, I, do CPC c/c o artigo 7º da Lei nº 5.478/68, para que produza seus efeitos 
legais. Adverte-se que o valor da pensão alimentícia ora estipulada incidirá apenas sobre os rendimentos da requerida recebidos junto à 
Secretaria Municipal de Saúde de Murici-AL. Expeça-se ofício para desconto da pensão alimentícia. Sem custas, face o deferimento da 
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assistência judiciária gratuita, com base no artigo 98 e seguintes do CPC c/c a Lei 1060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Maceió, 
10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito.”

ADV: CESAR ROBERTO REIS DE AMORIM (OAB 2435/AL), ADV: INGRID LITAIFF REIS DE SOUSA (OAB 27115/PA), ADV: 
MARIA CRISTIANA DE SOUZA AMORIM (OAB 8151/AL) - Processo 0712492-85.2019.8.02.0001 - Execução de Alimentos - Família 
- EXEQUENTE: M.V.P.F.S. - EXECUTADO: T.B.S. - DESPACHO Vista à exequente para que se manifeste sobre a petição de fl s. 69 e 
seguintes, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Maceió (AL), 10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça da 
Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0712820-15.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Guarda - AUTORA: Ingrid Ferreira da Silva - RÉU: John Jefferson Amorim da Silva - SENTENÇA, VISTOS, ETC... Trata-se de Ação de 
Regulamentação de Guarda cumulada com pedido de busca e apreensão de menores, formulada por Ingrid Ferreira da Silva, em favor 
de seus fi lhos menores Angel Nickley Amorim da Silva e Ícaro John Amorim da Silva, em face de seu genitor John Jefferson Amorim 
da Silva, na qual a parte autora formulou pedido de desistência, com a concordância da parte ré, ratifi cando o pedido de desistência 
a Defensoria Pública, opinando favoravelmente o Ministério Público. Diante do exposto, acolho o pedido de desistência e extingo o 
presente feito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, determinando o arquivamento do mesmo. Maceió, 03 de setembro de 2019. Ana 
Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito. Publique-se a presente sentença. Intimdas as partes, arquive-se o presente 
feito. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a audiência, da qual eu, Lígia Penteado, o digitei, e eu, Cleonice Aparecida Silveira 
Carvalho, Chefe de Secretaria, o conferi e subscrevi, e que vai assinada pelos presentes. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza 
de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL), ADV: VICTOR BARROS MUNIZ (OAB 10353/MA) - Processo 
0712966-56.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - AUTORA: J.H.O.S.R.M.M.O.A. e outro - RÉU: L.J.S. - 
SENTENÇA. “Vistos, etc. Trata-se de ação de Alimentos na qual foi celebrado acordo entre as partes, mediante as cláusulas e condições 
consignadas no presente termo de audiência, acerca do qual opinou pela homologação a representante do Ministério Público. Diante do 
exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 9º, § 1º e seguintes da Lei Nº 5.478/68. 
Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito. Maceió, 10 de setembro de 2019.’’ Atendendo ao requerimento das partes, foi 
dispensado o decurso de prazo para o trânsito em julgado, não se opondo a Promotora de Justiça, que também dispensou o prazo para 
recurso voluntário. Foi dada por publicada a presente sentença em audiência e intimadas as partes e o Ministério Público. Cumpridas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos. SERVINDO O PRESENTE DOCUMENTO COMO OFÍCIO PARA EMPRESA Betonpoxi 
Engenharia e Restauro, A FIM DE PROCEDER AO DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NOS TERMOS ACORDADOS 
ENTRE AS PARTES, DANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO NA FORMA ACIMA JULGADA, OBSERVANDO OS SEGUINTES DADOS: 
ALIMENTANTE: Lenilson José da Silva DADOS ALIMENTANTE: CPF sob n.º 070.143.734-04 , RG sob n.º 7084281 SDS/PE. 
ALIMENTADO: João Henrique Oliveira da Silva VALOR DO DESCONTO: 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos, excluídos os 
descontos legais, incluindo férias, 13º salário, gratifi cações e vantagens, inclusive verbas rescisórias, FORMA DE PAGAMENTO:deposito 
em conta bancária tipo poupança de n.º 00039608-9, agência 0055, operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome da representante 
legal do autor, sua genitora, Sra. Marcela Miranda Oliveira de Assis, inscrita no CPF sob o nº 111.213.204-06 e RG sob o nº 3633445-6 
SSP/AL. JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a 
audiência da qual eu, Marcelo Costa Junior, estagiário, digitei este termo e eu, Cleonice Aparecida Silveira Carvalho, Chefe de Secretaria, 
subscrevi, e que vai assinado pelos presentes. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: ALYSSON FABRICIO NUNES PEREIRA (OAB 11302/AL) - Processo 0714410-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Exoneração - AUTOR: J.A.S. - DESPACHO Considerando a informação trazida às fl s. 30, deverá o autor juntar aos autos o termo 
de audiência que fi xou defi nitivamente os alimentos em favor dos fi lhos Laís e Airton, em 15 dias, uma vez que se trata de documento 
indispensável à propositura da ação. Quanto ao pedido de justiça gratuita, deixo para analisá-lo após cumprida integralmente a emenda à 
inicial. Ao cartório para retifi cação do polo passivo da demanda, conforme emenda de fl s. 24. De logo, designo audiência de conciliação, 
instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2019, às 16:30 horas, na sala 3 desta vara, devendo as partes serem intimadas. 
Citem-se os réus, com base na Lei de Alimentos. Maceió (AL), 10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza 
de Direito

ADV: ZILTON BERGSON AMORIM DE ALBUQUERQUE (OAB 2422/AL), ADV: LUCIANA DE HOLANDA FEITOSA LÔBO (OAB 
7300/AL), ADV: TEREZA CRISTINA NASCIMENTO DE LEMOS (OAB 7632/AL), ADV: GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO 
(OAB 7656/AL), ADV: CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO (OAB 7591/AL), ADV: EVILASIO FEITOSA DA SILVA (OAB 1197/AL), 
ADV: DIEGO LEÃO DA FONSECA (OAB 8404/AL), ADV: JANINE DE HOLANDA FEITOSA MAIA GOMES (OAB 7631/AL) - Processo 
0716468-08.2016.8.02.0001 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: Bruno do Amaral Rocha - 
AVERIGUADO: Zoraide Beltrao de Castro - Anelise Ribeiro Malta - Carolina Ribeiro Malta - Priscila Ribeiro Malta - Tatyana Flores Malta e 
outro - Processo nº: 0716468-08.2016.8.02.0001 Classe do Processo: Averiguação de Paternidade Requerente:Bruno do Amaral Rocha 
Averiguado: Zoraide Beltrao de Castro e outros DECISÃO Vistos, etc. Realizada a prova pericial através do exame de DNA, foram as 
partes intimadas a se manifestarem, no prazo de 10 dias, acerca do resultado do exame, devendo ainda, se assim desejassem, requerer 
a produção de outras provas, fl s. 296; Com resultado apresentado concordou o autor, entendendo sufi cientes as provas apresentadas, 
indicando pela desnecessidade de outras, fl s. 298/300. Por sua vez, as requeridas impugnaram o laudo, apresentando uma série de 
questionamentos, requerendo ainda a realização de outro laudo como contra-prova, fl s. 310/304; Os questionamentos apresentados 
foram esclarecidos pelo perito responsável, fl s. 325/326, dentro do caráter eminentemente científi co da sua elaboração, novamente 
concordando com este o autor, fl s. 330/332, mantendo as requeridas a impugnação e o requerimento de apresentação de outro laudo; 
Examinando as ressalvas apresentadas pelas requeridas na impugnação apresentada ao laudo pericial, vê-se que nenhuma delas é 
pertinente ou tem o condão de torna-lo imprestável, desde quando a elaboração da perícia preencheu todos os requisitos exigidos pelo 
Convênio 28/18 fi rmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) - Fundação Universitária de 
Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) - Laboratório de DNA Forense e Diagnóstico Molecular, tratando-se o referido 
laboratório de conceituado a acreditado centro científi co, especialmente com o mecanismo de remessa através da via digital, inovação 
contra a qual as requeridas se opõem sem nenhuma explicação razoável; Por sua vez, entendendo as rés que os esclarecimentos somente 
repetiram o laudo principal, e achando-se este com o registro digital correspondente, nada há a ser alegado quanto a sua credibilidade, 
até porque a remessa digital dos resultados obedece a um protocolo existente entre o TJ-AL e a UFAL, como mecanismo de agilização 
dos processos, mecanismo este adotado em 100% dos procedimentos, não havendo qualquer razão, ou mesmo possibilidade, para 
adotar outros critérios para uso exclusivo das requeridas; ANTE O EXPOSTO, decido pela improcedência da impugnação apresentada 
pelas rés ao laudo pericial juntado, assim como pela sua homologação, e, não havendo nenhuma das partes requerido outras provas no 
prazo consignado, assinalo o prazo sucessivo de quinze dias às partes para que apresentem suas alegações fi nais, iniciando-se pela 
parte autora; Intimem-se Maceió, 09 de setembro de 2019 Ana Florinda Dantas Juíza de Direito

ADV: JERONIMO DA SILVA (OAB 13560/AL) - Processo 0717157-47.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
REQUERENTE: João Paulo Ebrahim Melquíades - DECISÃO 1. Defi ro a emenda apresentada. 2. Defi ro ao autor a Assistência Judiciária 
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Gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, ressalvando-se que, se comprovadamente falsa a declaração de pobreza, sujeitar-
se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais presentes na legislação. 3. Considerando o teor da certidão de fl s. 32, 
expeça-se carta para a ré, objetivando viabilizar a realização da audiência já designada. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ana Florinda 
Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0721487-58.2017.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução 
- AUTOR: J.S.L.S. - “SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por José Sandro Lopes da Silva em face 
de Janete da Silva Lopes, na qual a ré, devidamente citada, quedou-se inerte, deixando de contestar e de comparecer em audiência, 
requerendo a parte autora a decretação da revelia, com a procedência da ação, nos termos do pedido. O casal passou em torno de um 
ano juntos, não tiveram fi lhos e não adquiriram bens. Nada foi requerido acerca do nome da ré. Opinou pela procedência a representante 
do Ministério Público. Diante do exposto, decreto o Divórcio do casal qualifi cado nestes autos, com fundamento nos arts. 226 § 6º da 
Constituição Federal e 1.571, inc. IV do Código Civil, para que produza seus efeitos legais, uma vez registrada no Registro Público 
competente. Sem custas, deferida a justiça gratuita. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito. Maceió, 10 de setembro 
de 2019”. Publique-se a presente sentença. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Nada mais havendo a registrar, 
foi encerrada a audiência da qual eu, Lígia Penteado, analista judiciária, digitei este termo e eu,(Cleonice Aparecida Silveira Carvalho), 
Escrivã Judiciária, subscrevi e que vai assinado pelos presentes: Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: RONNIE PETERSON ARAÚJO DE MELO (OAB 27489/PE) - Processo 0723137-72.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - 
Casamento - AUTORA: M.C.A.M. - DECISÃO 1. Defi ro a emenda à inicial. 2. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que 
será benefi ciário da gratuidade de justiça todo aquele que não possuir recursos sufi cientes para pagar as custas, as despesas e os 
honorários do processo. Nesse sentido, o artigo 99 do mesmo diploma legal, admite que mera declaração do interessado acerca da 
sua hipossufi ciência basta para a concessão do pedido, uma vez que tais documentos são revestidos da presunção de veracidade. 
Analisando os autos, observa-se que a parte autora juntou declaração de situação de vulnerabilidade às fl s. 03, não havendo, por ora, 
qualquer elemento que elida a mencionada presunção. Dessa forma, defi ro a assistência judiciária gratuita, com base no artigo 98 e 
seguintes do CPC c/c a Lei 1060/50. 3. Aguarde-se audiência já designada. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça 
da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0724913-44.2018.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTOR: 
E.G.A. - “SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso, proposto por Evânio Gomes de Albuquerque, contra 
Patrícia Ferreira de Albuquerque, cujas partes se encontram qualifi cadas neste Termo. A parte ré citada por edital, não contestou a 
ação. Dessa União nasceram 3 fi lhos, maiores. O casal não tem bens a partilhar e não há pensão alimentícia a ser regulamentada. 
Foi nomeada curadora especial ao réu ausente que passou a acompanhar o processo. O feito foi instruído, e, ouvidas as testemunhas 
arroladas, fi cado comprovado que o casal já se acha separado de fato por cerca de dois anos ininterruptos. Opinou o representante 
do Ministério Público, pela procedência da ação. Diante do exposto, Julgo a ação procedente e, decreto o divórcio do casal com 
fundamento no art. 226 § 6º da Constituição Federal c/c art. 1.571, inc. IV do Código Civil, para que produza seus efeitos legais. Nada 
foi requerido acerca do nome da requerida. Uma vez transitando em julgado expeça-se o mandado para o registro competente. Sem 
custas, deferida a Justiça Gratuita. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Maceió, 10 de setembro de 2019. Dra. Ana 
Florinda Mendonça da Silva Dantas, Juíza de Direito.” Publique-se. Registre-se e Intime-se. Foi determinada a publicação da sentença, 
e intimados os presentes e o Ministério Público. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a audiência da qual eu, Lígia Penteado, 
analista judiciária, digitei este termo e eu, Cleonice Aparecida Silveira Carvalho, Chefe de Secretaria, subscrevi, e que vai assinado pelos 
presentes : Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: IGOR GARCEZ ALVES (OAB 21557/PE), ADV: ANDRÉIA COSTA FEITOSA (OAB 14065A/AL), ADV: JÉSSICA ALESSANDRA 
ARAÚJO FERREIRA LEÃO (OAB 13874/AL), ADV: ROSSEMY ALVES DOSO (OAB 14118/AL) - Processo 0726334-40.2016.8.02.0001 
- Execução de Alimentos - Alimentos - REQUERENTE: Andréia Costa Feitosa - A.C.F. - REQUERIDO: L.E.F.R.F. - ADVOGADO: Andréia 
Costa Feitosa - Andréia Costa Feitosa - DESPACHO 1. Providencie o cartório que alteração do cadastro do executado, devendo constar 
apenas o patrono Igor Garcez Alves, OAB/AL 21557. 2. Vista à parte exequente para que se manifeste acerca da petição de fl s. 582 e 
seguintes, no prazo de 05 dias. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL), ADV: KARINE GONÇALVES NOVAES FONSECA (OAB 102272/MG) 
- Processo 0731078-10.2018.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - Guarda - EXEQUENTE: J.L. - EXECUTADO: J.M.S. - É o breve 
relatório. Decido: 3. Diante do exposto, extingo o feito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, determinando o seu arquivamento. 
4. Expeça-se ofício, nos moldes do ofício de fl s. 33. 4. Sem custas, deferida a assistência judiciária gratuita com base no artigo 98 e 
seguintes c/c a Lei 1060/50. 5. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Maceió, 10 de setembro de 
2019. Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas Juíza de Direito

Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Alysson Fabricio Nunes Pereira (OAB 11302/AL)
Ana Paula de Menezes Marinho (OAB 13808/AL)
Ananete Bruna Cavalcante Gomes (OAB 16913/AL)
Andréia Costa Feitosa (OAB 14065A/AL)
Bárbara de Oliveira Ribeiro (OAB 13164/AL)
Cesar Roberto Reis de Amorim (OAB 2435/AL)
Cleantho de Moura Rizzo Neto (OAB 7591/AL)
Daniela Times Ribeiro (OAB 18880/PE)
Diego Leão da Fonseca (OAB 8404/AL)
Evilasio Feitosa da Silva (OAB 1197/AL)
Gilvania Souza de Oliveira Pereira (OAB 15086/AL)
Gustavo Martins Delduque de Macedo (OAB 7656/AL)
Igor Garcez Alves (OAB 21557/PE)
Ingrid Litaiff Reis de Sousa (OAB 27115/PA)
Janine de Holanda Feitosa Maia Gomes (OAB 7631/AL)
Jeronimo da Silva (OAB 13560/AL)
Jéssica Alessandra Araújo Ferreira Leão (OAB 13874/AL)
Josefa Katia da Fonseca Silva (OAB 15077/AL)
Julia Nunes Santos (OAB 13486/AL)
Karine Gonçalves Novaes Fonseca (OAB 102272/MG)
Larissa Maria da Silva Melo (OAB 11724/AL)
Luciana de Holanda Feitosa Lôbo (OAB 7300/AL)
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Maria Cristiana de Souza Amorim (OAB 8151/AL)
Mariza Fernanda dos Santos Barbosa (OAB 13905/AL)
Marlina Léa Marques dos Anjos (OAB 7774/AL)
Pedro Leão de Menezes Filho Neto (OAB 6324/AL)
Ronnie Peterson Araújo de Melo (OAB 27489/PE)
Rosangela Tenorio da Silva Rodrigues (OAB 14010/AL)
Rossemy Alves Doso (OAB 14118/AL)
Tereza Cristina Nascimento de Lemos (OAB 7632/AL)
Thiago Hennrique Silva Marques Luz (OAB 9436/AL)
Victor Barros Muniz (OAB 10353/MA)
Yasmim Maria Alves da Silva (OAB 13280/AL)

Zilton Bergson Amorim de albuquerque (OAB 2422/AL)

23ª Vara Cível da Capital / Família - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO OLÍVIA MEDEIROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRÍCIA MACIEL FÉLIX DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0379/2019
ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO CHAVES FRANCELINO (OAB 5405/

AL), ADV: FABIANA MARIA PEREIRA CHAVES (OAB 5938/AL) - Processo 0702750-70.2018.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: L.J.A.C. - S.J.A.C. - DECISÃO Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 
26 de novembro de 2019, às 14:00 horas. Intimações necessárias. Notifi que-se o Ministério Público. Maceió - AL, 06 de setembro de 
2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

Fabiana Maria Pereira Chaves (OAB 5938/AL)
José Ricardo Moraes de Omena (OAB 5618/AL)
Maria do Socorro Chaves Francelino (OAB 5405/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0380/2019
ADV: JADSON COUTINHO DE LIMA (OAB 3085/AL) - Processo 0061489-58.2010.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração - 

Dissolução - EMBARGANTE: Kátia Cristina Rêgo Pinto - SENTENÇA Katia Cristina Rego ofereceu, com fundamento no art. 1.022, 
II, os presentes Embargos à sentença prolatada em audiência de fl s. 555/556, dos autos principais. Sustenta em suas alegações, que 
superada a dissolução conjugal, às fl s. 555/556, prosseguiu a demanda com pedido de partilha dos bens. A autora, no decorrer de 
impulso da lide. Todavia, a sentença indicada na publicação limita-se a dissolução do matrimônio, omitindo-se sobre a partilha dos bens. 
Alfi m, requer que seja suprida omissão, prosseguindo-se a demanda quanto à partilha dos bens. Compulsando os autos, nota-se que 
os Embargos foram interpostos fora do prazo legal insculpido no art. 1.023, do Código de Processo Civil. Senão vejamos: A sentença 
guerreado foi prolatada em audiência, em data de 28 de março de 2012, conforme se vê às fl s. 555/556; A sentença vergastada foi 
terminativa, conforme se vê no seu dispositivo. In verbis: “Após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com a devida 
baixa na distribuição. Lido este termo, cientes e acordes os presentes e não havendo mais a contar, seguem assinaturas”; e, Verifi ca-
se que referida sentença foi publicada em audiência, fi cando as partes intimadas, iniciando-se, portanto, prazo para interposição de 
eventuais recursos. Assim, portanto, importa na ciência inequívoca da sentença publicada em audiência que, partir desse ato, iniciou-se 
a fl uência do prazo para o recurso, independente da existência de outra intimação por qualquer meio. O prazo estabelecido pelo art. 
1.023, para ajuizamento dos embargos de declaração, versa no sentido de que: “Art. 1.023.Os embargos serão opostos, no prazo de 
5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 
Os presentes embargos foram protocolados em data de 16.04.2019. Portanto, mais de 07 (sete) anos após o trânsito em julgado da 
sentença que se busca reparo. Acrescente-se que embargos de declaração não admite conhecimento em razão do não preenchimento 
dos requisitos de admissibilidade, já que fora protocolado em 16.04.2019, ou seja, mais de 07 (sete) anos após a publicação da sentença 
ora recorrida. Portanto, o recurso não é apto para exame, pois se mostra fl agrantemente intempestivo. Assim sendo, tendo em vista a 
ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o 
exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração. Cumpridas às formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 
Maceió - AL, 10 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR (OAB 11096/AL) - Processo 0087706-12.2008.8.02.0001 (001.08.087706-1) - 
Cumprimento de sentença - Prestação de Alimentos - EXECUTADO: O.S.J. - DECISÃO Vistas ao Executado para se manifestar sobre 
os documentos de fl s. 276/293, no prazo de 15 (quinze) dias. Maceió - AL, 10 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MÁRCIO FEITOSA BARBOSA (OAB 14620/AL) - Processo 0701120-76.2018.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Oferta - ALIMENTAND: J.D.V.L. - ALIMENTANT: S.S.N. - CR/ADOL: D.H.V.L.S. - Em razão disso, defi ro o pedido formulado às fl s. 85, 
para julgar extinto o processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas face 
à assistência judiciária. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes cuja exigibilidade fi ca suspensa pelo 
período de 5 (cinco) anos dada a concessão do benefício da justiça gratuita na forma do art. 98, § 3º do CPC. Se essas não forem pagas, 
certifi que-se ao FUNJURIS. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com a devida baixa. Maceió - 
AL, 10 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: FABIANA MARIA PEREIRA CHAVES (OAB 5938/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO CHAVES FRANCELINO (OAB 5405/AL), 
ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL) - Processo 0702750-70.2018.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: L.J.A.C. - S.J.A.C. - ALIMENTANT: G.F.P.C. - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 26/11/2019 
Hora 14:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO CHAVES FRANCELINO (OAB 5405/
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AL), ADV: FABIANA MARIA PEREIRA CHAVES (OAB 5938/AL) - Processo 0702750-70.2018.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: L.J.A.C. - S.J.A.C. - ALIMENTANT: G.F.P.C. - Relação: 0375/2019 Teor do ato: DECISÃO Designo 
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2019, às 14:00 horas. Intimações necessárias. Notifi que-
se o Ministério Público. Maceió - AL, 06 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito Advogados(s): José Ricardo Moraes de 
Omena (OAB 5618/AL)

ADV: ANA KARINA BRITO DE BRITO (OAB 7411B/AL) - Processo 0704638-16.2014.8.02.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - 
REQUERENTE: SILVANI PEREIRA DE OLIVEIRA - D E C I S Ã O Defi ro parcialmente o pedido de fl s. 156. Ao cartório para que proceda 
a exclusão dos documentos de fl s. 154/155 dos autos e 157/164, uma vez que não tem relação com a presente demanda. Cumpra-se 
determinação de fl s. 144 e 152, com encaminhamento dos autos ao Ministério Publico. Intime-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. 
Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: ANDRÉ MONTE ALEGRE TAVARES (OAB 7292B/AL) - Processo 0705067-41.2018.8.02.0001 - Execução de Alimentos - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Sâmara Dias da Silva - Sayonara Dias da Silva - Simone Dias de Oliviera - 
Visando celeridade processual, cumpra-se o despacho de fl . 30, através de Ofi cial de Justiça.

ADV: ANDRÉ MONTE ALEGRE TAVARES (OAB 7292B/AL) - Processo 0706115-69.2017.8.02.0001/01 - Embargos de Declaração 
- Reconhecimento / Dissolução - EMBARGANTE: Liebert Bonfi m de Oliveira Dias - DECISÃO Defi ro o pedido de fl s. 26. Determino a 
remessa dos autos ao arquivo judiciário, com as cautelas legais. Maceió - AL, 10 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: RAMON LEAL DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 16254/AL) - Processo 0709405-24.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei 
Especial Nº 5.478/68 - Família - AUTORA: J.S.S. - ALIMENTAND: A.L.S.M.B. - D E S P A C H O

ADV: EDUARDO SOUZA VASCONCELLOS (OAB 11316/AL) - Processo 0709460-72.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: W.C.T. - 1. Designo a audiência de conciliação para o dia 26/11/2019 , às 14:30 horas, oportunidade 
em que deverão comparecer as partes perante este juízo. 2. Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se a requerida, para comparecer a 
audiência agendada, cientifi cando-o de que não havendo autocomposição, será iniciado o seu prazo para oferecer contestação, que 
será de 15 (quinze) dias. Tudo nos termos do art. 335, I, do CPC. 3. Intimem-se desta decisão. 4. Notifi que-se o representante do 
Ministério Público.

ADV: QUÉSIA ARAÚJO DE SOUZA (OAB 14727/AL), ADV: DENIS TAVARES DE FRANÇA (OAB 5083/AL) - Processo 0712565-
62.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - AUTOR: J.L.A. - RÉ: S.L.S. - Assim, conforme 
toda explanação acima, considerando que a presente ação consistiu na juntada dos documentos e provas testemunhais, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido, deixando de reconhecer e dissolver a sociedade conjugal entre JOSÉ LUZIVALDO ANDRADE e SILVANA 
LEOPOLDINO DA SILVA o período de abril de 2009 a maio de 2015, bem como de partilha o bem informado na inicial, com arrimo no art. 
487, I, do CPC. Em tempo, defi ro a gratuidade da justiça à parte requerida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, bem como 
de honorário advocatícios no percentual de 3% do valor da causa, cuja exigibilidade de ambos fi ca suspensa pelo período de 5 (cinco) 
anos dada a concessão do benefício da justiça gratuita na forma do art. 98, § 3º do CPC. Se essas não forem pagas, certifi que-se ao 
FUNJURIS. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interpor recurso, arquive-se, com as cautelas legais. Maceió,10 
de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MARTA GRAZIELA F. LOPES (OAB 8142/AL) - Processo 0715821-52.2012.8.02.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - 
REQUERENTE: MACIEL DOS SANTOS MELO - D E S P A C H O Vistas ao Ministério Publico de fl s. 133/136 dos autos. Maceió(AL), 09 
de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MANUELA BEZERRA DE MENEZES (OAB 12325/AL), ADV: ALICE ARNALDO DE MEDEIROS (OAB 13527/AL), ADV: 
CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV: RENATA MARIA DE MACEDO MOTA (OAB 12836/AL), ADV: MARIANA DE 
ALMEIDA E SILVA (OAB 11745/AL) - Processo 0718296-73.2015.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - 
ALIMENTAND: R.R.S. e outro - Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na peça preambular, nos termos do art. 355, I do 
CPC, para desobrigar o Sr. Rivaldo Rozendo dos Santos do pagamento de pensão alimentícia no valor de 10% (dez por cento) dos seus 
rendimentos ao fi lho Ramon Rozendo Costa. Em consequência, determino a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, I do Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se o competente ofício à fonte pagadora, 
para que seja suspenso, em caráter defi nitivo, o desconto do percentual suso mencionado. Sem custas face aos benefícios da justiça 
gratuita concedido às fl s. 16. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes cuja exigibilidade fi ca suspensa 
pelo período de 5 (cinco) anos dada a concessão do benefício da justiça gratuita na forma do art. 98, § 3º do CPC. Se essas não forem 
pagas, certifi que-se ao FUNJURIS. Decorrido o prazo recursal e cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Maceió - AL, 10 de setembro de 2019 Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: JOSE WELLINGTON SOARES DA SILVA (OAB 10512/AL), ADV: MAX MACEDO CAVALCANTE (OAB 10513/AL), ADV: 
ADRIANO AZEVEDO DE CARVALHO (OAB 14086/AL) - Processo 0720622-35.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Exoneração 
- AUTOR: Normando Luiz Lima Cavalcante Spinelli - RÉU: Pedro Luis Duarte Spinelli - Bruna Adriene dos Santos Duarte Spinelli - 
DESPACHO Para que futuramente não venha a ser alegado cerceamento de defesa, dê-se vista à parte autora acerca da petição e 
documentos de fl s. 196 a 204, 208 a 215, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Tal qual, pelo mesmo prazo, à parte requerida das fl s. 216 a 219. 
Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MARIVANIA VITORINO DA SILVA (OAB 4551/AL) - Processo 0723675-58.2016.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução 
- AUTOR: J.P.S.F. - DECISÃO Homologo às custas de fl s. 60, para que produza os seus efeitos legais. Intime-se a parte requerida 
Fernandes para o efetivo pagamento das custas fi nais, no valor de R$ 189,23 (cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento, 
expeça-se ofício ao FUNJURIS para às medidas cabíveis. Após, arquive-se, com as cautelas legais. Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: MICHEL ALMEIDA GALVÃO (OAB 7510/AL), ADV: ARTHUR DE ARAÚJO CARDOSO NETTO (OAB 3901/AL) - Processo 
0723796-18.2018.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - RÉU: A.L.B.C.L. - Designo o dia 13/11/2019, às 15:00 horas para audiência 
de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se as partes da data designada, ressaltando que será a oportunidade para a oitiva de 
testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o Ministério Público.

ADV: CLESIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA (OAB 13991/AL) - Processo 0724358-90.2019.8.02.0001 - Petição - Família - 
REQUERENTE: José Sebastião Oliveira de Santana - D E S P A C H O Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial nos termos do art. 321 do CPC, juntando aos autos a guia de recolhimento judicial, 
independentemente da apreciação do pedido de justiça gratuita, uma vez que se trata de documento indispensável à propositura da 
ação, sob pena de indeferimento da exordial. Maceió - AL, 10 de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza de Direito

ADV: CAROLINA FERNANDA CORDEIRO (OAB 11542/AL) - Processo 0724506-04.2019.8.02.0001 - Guarda - Família - 
REQUERENTE: A.S.P. - D E C I S Ã O Considerando a existência de processo conexo a esta demanda, tombado sob o nº 0712548-
60.2015.8.02.0001, ajuizado anteriormente perante a 22ª Vara Cível/Família, tornando-se este o juízo prevento, remetam-se os autos à 
unidade competente. Cumpra-se. Maceió - AL, 10 de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza de Direito
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ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA (OAB 15776/AL), ADV: HALINA RODRIGUES DAS CHAGAS (OAB 13189/AL), ADV: 
MARIA QUITÉRIA LOURENÇO BEZERRA (OAB 7015/AL) - Processo 0725374-16.2018.8.02.0001 - Separação Litigiosa - Dissolução 
- AUTORA: A.M.S.G. - RÉU: A.S.S. - D E C I S Ã O 01. Primeiramente ao Cartório para que seja alterada a classe processual. 02. 
Quanto ao pedido de reconsideração de fl s. 140/143, ressalta-se que houve o Despacho de fl s. 69 determinando a certifi cação do prazo, 
contudo esta não foi feita, entendendo este juízo pela tempestividade da Contestação apresentada nas fl s. 72/139. 03. Desta feita, 
designo audiência de instrução para o dia 28/11/2019, às 16:30 horas, oportunidade que deverão comparecer as partes perante este 
juízo, acompanhadas de suas testemunhas que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, às quais comparecerão à audiência 
supra, independente de intimação. 04. Intime-se a parte autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da contestação e documentos 
juntados às fl s. 72/139. 05. Intimem-se as partes acerca da audiência e desta decisão. Maceió-AL, 10 de setembro de 2019. Olívia 
Medeiros Juiza de Direito

ADV: JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA (OAB 5618/AL) - Processo 0727075-12.2018.8.02.0001 - Guarda - Guarda - 
REQUERENTE: R.V.R.S. e outro - DECISÃO Homologo às custas de fl s. 93, para que produza os seus efeitos legais. Intimem-se 
as partes para o efetivo pagamento das custas fi nais, no valor de R$ 20,17 (vinte reais e dezessete centavos), no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. Decorrido o prazo sem o efetivo pagamento, expeça-se ofício ao 
FUNJURIS para às medidas cabíveis. Após, arquive-se, com as cautelas legais. Maceió , 10 de setembro de 2019. Olívia Medeiros Juiza 
de Direito

ADV: ADRIANO AZEVEDO DE CARVALHO (OAB 14086/AL) - Processo 0727623-37.2018.8.02.0001 - Tutela e Curatela - Nomeação 
- Tutela e Curatela - REQUERIDA: Creusa Epifânia de Albuquerque - cp

ADV: KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA (OAB 11755/AL) - Processo 0729894-19.2018.8.02.0001 - Interdição - Tutela e Curatela 
- REQUERENTE: José Guido Dantas Lessa da Silva - S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Interdição proposta por JOSÉ GUIDO 
DANTAS LESSA DA SILVA, em face de sua genitora , TEREZA DE JESUS DANTAS LESSA DA SILVA, que apresenta Doença de 
Alzheimer, codifi cado sob os CID G.30, que lhe impossibilita o discernimento necessário para os atos da vida civil, necessitando de 
amparo de terceiros. Razão pela qual busca à Tutela Jurisdicional do Estado, requerendo a procedência do pedido, nomeando-o 
Curador. Junta aos autos os documentos de fl s. 05/12. Designado o interrogatório (fl s. 31/32), a interditanda respondeu: “que seu nome 
é Tereza de Jesus Dantas Lessa da Silva, que nasceu no ano de 1927, que é viúva e tem 9 (nove) fi lho legitimos e criou mais uma; que 
mora com muita gente, o fi lho que aparece ela mora; que tem um pedaço de terra em Coruripe, que é de lá; que não sai sozinha, pois 
não enxerga; que toma varios remédios, que os toma sozinha pois sabe onde eles fi cam; que concorda que com o pedido de interdição 
que a seu fi lho propôs; no momento não há outra pessoa que ela queira que cuide dela. Dada a palavra ao Advogado da parte autora, 
este nada requereu. Dada a palavra a representante do Ministério Público: que já trabalhou, que era professora em Coruripe; que não 
lembra quanto tempo faz que está aposentanda; que a medicação que toma é para diabetes e os outros não sabe para que servem”. 
Laudo Médico Pericial, à fl . 55/56 trazendo detalhes do estado de saúde da interditanda. Instado a se manifestar, o Ministério Público 
opinou pela procedência do pedido (fl s. 62). É O RELATÓRIO. DECIDO. José Guido Dantas Lessa da Silva propôs a presente ação, 
buscando a interdição de Tereza de Jesus Dantas Lessa da Silva, sua genitora, que apresenta a patologia codifi cada pelo (CID G.30 
- Doença de Alzheimer), que lhe impossibilita o discernimento necessário para os atos da vida civil. Percebe-se da análise dos autos 
que o requerente é parte legítima para ajuizar a ação conforme art. 1.775, 1º do Código Civil, pois é fi lho da interditanda, o que se 
corrobora com a documentação de fl s. 11 e 12. Outrossim, os demais fi lhos da requerida, que também possuem preferência no rol dos 
aptos a exercer o múnus, concordam com o pleito autoral, conforme declarações de concordância às fl s. 36/48. Ademais, conclui-se 
dos documentos de fl s. 55/56, bem como pelo interrogatório realizado, que a requerida encontra-se sujeita à curatela nos moldes do 
art. 1.767, I do Código Civil, por apresentar claramente falta de discernimento necessário para gerir os atos da vida civil sem ajuda de 
terceiros, em virtude de doença codifi cada sob o CID G.30 - Doença de Alzheimer, portanto incapaz para determinados atos da vida 
independente. Urge salientar que com o advento da Lei 13.146/15, a interdição restringe-se somente aos atos relacionados aos direitos 
sobre o patrimônio e negócios do curatelado, resguardando-lhe o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 
à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Isto posto, considerando o parecer favorável do Ministério Público e tudo mais que dos 
autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Defi ciência), no art. 487, I 
do NCPC, PARA DECRETAR A INTERDIÇÃO DE TERESA DE JESUS DANTAS LESSA DA SILVA, E NOMEAR, O SR. JOSÉ GUIDO 
DANTAS LESSA DA SILVA, SEU CURADOR, concedendo-lhe legitimidade para gerir os atos patrimoniais da vida da interditada em 
todos os âmbitos e instâncias, mediante compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 759 do Código de Processo 
Civil/2015. Conforme preconiza o art. 755, §3º, do CPC 2015, expeça-se mandado para inscrição no Registro de Pessoas Naturais 
onde se acha lavrado o assento da interditada e publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 
na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão ofi cial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 
interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela. Por fi m, comunique-se ao TRE, em cumprimento ao preconizado no 
Provimento Conjunto nº 1/2012 - CGJ/TJ E CRE/TRE-AL. Custas se houver pelo autor. Cientifi que-se o Ministério Público. Cumpridas as 
formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Adriano Azevedo de Carvalho (OAB 14086/AL)
Alice Arnaldo de Medeiros (OAB 13527/AL)
Ana Karina Brito de Brito (OAB 7411B/AL)
André Monte Alegre Tavares (OAB 7292B/AL)
Arthur de Araújo Cardoso Netto (OAB 3901/AL)
Carolina Fernanda Cordeiro (OAB 11542/AL)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
Clesivaldo Sebastião da Silva (OAB 13991/AL)
Denis Tavares de França (OAB 5083/AL)
EDUARDO SOUZA VASCONCELLOS (OAB 11316/AL)
Fabiana Maria Pereira Chaves (OAB 5938/AL)
Halina Rodrigues das Chagas (OAB 13189/AL)
Jadson Coutinho de Lima (OAB 3085/AL)
José Ricardo Moraes de Omena (OAB 5618/AL)
Jose Wellington Soares da Silva (OAB 10512/AL)
KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA (OAB 11755/AL)
Manuela Bezerra de Menezes (OAB 12325/AL)
Márcio Feitosa Barbosa (OAB 14620/AL)
MARCOS TULIO PEREIRA CORREIA JUNIOR (OAB 11096/AL)
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Maria Aparecida da Silva Bezerra (OAB 15776/AL)
Maria do Socorro Chaves Francelino (OAB 5405/AL)
Maria Quitéria Lourenço Bezerra (OAB 7015/AL)
Mariana de Almeida e Silva (OAB 11745/AL)
Marivania Vitorino da Silva (OAB 4551/AL)
Marta Graziela F. Lopes (OAB 8142/AL)
Max Macedo Cavalcante (OAB 10513/AL)
Michel Almeida Galvão (OAB 7510/AL)
Quésia Araújo de Souza (OAB 14727/AL)

Ramon Leal de Albuquerque Rodrigues (OAB 16254/AL)
Renata Maria de Macedo Mota (OAB 12836/AL)

23ª Vara Cível da Capital / Família - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS QUE DEVERÁ SER PUBLICADO NO DJE POR
03(TRÊS) VEZES POR SE TRATAR DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.
Autos nº
0709375-57.2017.8.02.0001
Sentença: “ Isto posto, considerando o parecer favorável do Ministério
Público e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, com fulcro na Lei 13.146/2015(Estatuto da Pessoa com
Defi ciência), no art. 487, I do NCPC, PARA DECRETAR A
INTERDIÇÃO DE MARIA STELA VIEIRA SOUZA, E NOMEAR
ANGELA SOUZA SALES, SUA CURADORA, concedendo-lhe
legitimidade para gerir os atos patrimoniais da vida da interditada em
todos os âmbitos e instâncias, mediante compromisso a ser prestado
em 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 759 do Código de Processo
Civil/2015. “
Eu, Nayara Rayane da Silva, Estagiária, e eu, Silvia de Oliveira Leite,
Analista Judiciária, o digitei e subscrevi. Maceió (AL), 30 de agosto
de 2019.
Olívia Medeiros
Juiz(a) de Direito

24ª Vara Cível da Capital / Família - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO MAYSA CESÁRIO BEZERRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLEONICE MARIA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0283/2019
ADV: LUANNA CARLA CORREIA DOS SANTOS (OAB 10301/AL), ADV: RODOLFO SANTOS MOURA (OAB 11332/AL) - Processo 

0703589-66.2016.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: W.V.S.O. - SENTENÇA Trata-se de ação 
de revisional de alimentos, ajuizada 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, a parte autora deixou de 
atender às determinações do juízo, abandonando o processo, o que inviabilizam o prosseguimento do feito. Constatouse, em verdade, 
que o presente processo estava paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, bem como, o autor o abandonou por 
mais de 30 (trinta) dias quando deveria promover atos ou diligências que lhes seriam competentes, razão pela qual se determinou, com o 
fi m de cumprir o que estabelece o artigo 485, § 1º, do NCPC, a intimação pessoal da parte autora para, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 
exprimir o desejo de proceder com a tramitação do feito, evitando assim sua extinção, porém, não foi encontrada a parte autora, para 
que houvesse a intimação conforme certidão de ofi cial de justiça as fl s. 47. É o relatório. Fundamento e decido. Ao considerar os motivos 
da paralisação constantes nos incisos II e III do artigo 485 do NCPC como causa de extinção sem o julgamento do mérito, caso em que 
há negligência das partes, a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide e/ou interesse 
que os envolve na relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da extinção sem o julgamento do mérito processual. 
No caso dos autos, a parte interessada não foi intimada pessoalmente, conforme fl s. 47, deixando de providenciar o andamento do feito, 
abandonando a causa. Destarte, como o Poder Judiciário de hoje, especialmente da justiça comum estadual, não pode se dar ao luxo 
de manter uma estrutura cartorária para fazer funcionar processos onde nem mesmo as partes, especialmente a demandante, fazem 
valer a importância da lide/interesse objetivo da ação ajuizada, resta confi gurada, a negligência e o abandono da causa, assentada no 
artigo 485, II e III do NCPC. Diante das razões exposta, com fundamento no artigo 485, inciso(s) II e III, e § 1.º, do Novo Cód. de Proc. 
Civil, considerando presente a atitude negligente e o abandono da causa, decido pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, a falta de motivação dos envolvidos na relação processual em chegar à solução formulado 
no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem custas por está amparado pela assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em 
julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, inclusive, dando-se baixa na distribuição. P.R.I Maceió,22 de agosto de 2019. 
Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: IVETE AMORIM DE MELO (OAB 12975/AL), ADV: LEANDRO DA SILVA RIBEIRO (OAB 8091/AL) - Processo 0707836-
56.2017.8.02.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - REQUERENTE: M.H.F.L.S. - SENTENÇA Trata-se de Ação de Interdição ajuizada 
por Maria Helena Francisco Lima Sousa em face de José Cícero de Sousa, todos devidamente qualifi cados nos autos. Comprovada 
documentalmente a legitimidade ativa (art.747,II do NCPC), decisão concedendo a interdição provisória as fl s. 33/34. Alega a requerente 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 166

que o interditando sofre das faculdades mentais desde a infância e sua patologia é codifi cada pelo CID 10 F 20.0 (Esquizofrenia 
Paranóide), conforme laudo médico em anexo, necessitando de cuidados da familia. Audiência realizada as fl s. 55/56, onde o curatelado 
foi interrogado. O Ministério Público, diante do acervo probatório constante nos autos, corroborado pela perícia médica, opinou 
favoravelmente ao pedido as fl s. 61/62. É o Relatório. Decido. A interdição ou curatela como também é chamada é a medida cabível 
para amparar aqueles que são considerados incapazes de reger por si só os atos da vida civil, assim, a legislação Brasileira criou este 
instituto para proteção do incapaz civilmente. Assim, a interdição deve ser promovida, para evitar dano à pessoa e ao patrimônio do 
incapaz, pois, nada mais é do que uma medida protetiva, que deve ser proposta pelos legitimados taxados no art. 747 do NCPC. No 
caso dos autos a medida pleiteada se faz necessária, uma vez que o interditado é portador(a) da(s) patologia(s) codifi cada(s) acima 
no relatório e vem apresentando sintomas, os quais gradativamente tornaram-se frequentes, sendo, neste caso, medida necessária e 
urgente. Portanto, diante dos fatos e conjunto probatório exposto ao longo do processo, verifi ca-se que a(o) interditando(a) não possui 
condições de ministrar seus atos, necessitando de alguém que a(o) auxilie, bem como preze pelo seu bem estar. Ante o exposto, com 
base no art. 1.767, I, do Código Civil, acolho a manifestação ministerial e assim, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art. 
487, I do NCPC, decretando a interdição do Sr. José Cícero de Sousa, ao tempo que nomeio curadora a sua esposa, Sra. Maria Helena 
Francisco Lima Sousa, a qual, após prestar o compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelecido nos art. 759 do NCPC, 
exercerá a curatela sem limites, observadas as restrições legais ao exercício do encargo e ressalvado a ordem do art. 1.775 do CC. 
Inscreva-se a presente no Registro das Pessoas Naturais e publique-se nos termos dos seguintes artigos (art. 9º, III, do CC, c/c art. 759 
do NCPC e arts. 29, V, 92 e 93 da Lei de Registros Públicos Lei nº 6.015/73). Sem custas, por está amparado pela assistência judiciária 
gratuita. Transitada em julgado, e cumpridas as formalidades legais e de praxe, dê-se a devida baixa e arquive-se. P. R. I. Maceió,21 de 
agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: THAIS DA SILVA CRUZ MOREIRA (OAB 25424/AL) - Processo 0710891-54.2013.8.02.0001/01 (apensado ao processo 
0710891-54.2013.8.02.0001) - Embargos de Declaração - Tutela e Curatela - EMBARGANTE: L.M.S. - ENTENÇA Vistos e Etc. Trata-se 
de Embargos de Declaração interposto por LUANA MELO DA SILVA, devidamente qualifi cado. Contra decisão prolatada às fl s.89/90 dos 
autos. Alega o embargante que no art.1022, II do NCPC, cabem embargos para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Aduz que a Sra. Maria de Lourdes as fl s.70/72, requereu a substituição da curadora 
em razão de não termais condições de exercer o múnus da curatela, bem como assinou termo de concordância com a nomeação da 
Filha Luana melo da Silva, as fl s. 76. É o Relatório. Decido. A sentença proferida as fl s.89/90 dos autos, que declarou o interditando 
incapaz, não apreciou o pedido formulado pela fi lha do interditando, ocorrendo omissão. Assim, este Juízo Reconhece o Cabimento dos 
Embargos, Recebendo o Presente, com base no art.1022, II do NCPC, Passando a nomear as Sra. Luana Melo da Silva, como curadora 
do seu pai o Sr.João Ledson Ferreira da Silva. Intime-se as partes da presente decisão. Notifi car o MP. P.R.I. Maceió,05 de setembro de 
2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: DANUTTA CARDOSO DE SOUZA (OAB 9177/AL) - Processo 0711756-72.2016.8.02.0001 - Tutela e Curatela - Nomeação - 
Tutela e Curatela - AUTORA: Iraci Lima dos Santos - Em seguida passou a proferir a seguinte SENTENÇA Trata-se de Ação de Curatela 
interposta por Iraci Lima dos Santos, objetivando a interdição de sua irmã Maria Stella Lima dos Santos, acostando documentos anexos 
aos autos juntamente com a exordial. Comprovada documentalmente a legitimidade ativa (art. 1768, II do CC), decisão concedendo a 
interdição provisória as fl s.14/15. Alega a requerente que a interditanda é portador da patologia codifi cada pelo CID 10 F.29. (psicose não-
orgânica, não especifi cada), conforme laudo médico em anexo. Audiência realizada nesta tarde, a curatelada foi interrogada. O Ministério 
Público, diante do acervo probatório apresentado em audiência, juntando a advogada laudo pericial, manifestou-se a promotora pela 
procedência do pedido, formulando seu parecer fi nal opinando favoravelmente ao pedido. É o Relatório. Decido. A interdição ou curatela 
como também é chamada é a medida cabível para amparar aqueles que são considerados incapazes de reger por si só os atos da 
vida civil, assim, a legislação Brasileira criou este instituto para proteção do incapaz civilmente. Assim, a interdição deve ser promovida, 
para evitar dano à pessoa e ao patrimônio do incapaz, pois, nada mais é do que uma medida protetiva, que deve ser proposta pelos 
legitimados taxados no art.747, II do NCPC. No caso dos autos a medida pleiteada se faz necessária, uma vez que o interditado é 
portador(a) da(s) patologia(s) codifi cada(s) acima no relatório e vem apresentando sintomas, os quais gradativamente tornaram-se 
frequentes, sendo, neste caso, medida necessária e urgente. Portanto, diante dos fatos e conjunto probatório exposto ao longo do 
processo, verifi ca-se que a(o) interditando(a) não possui qualquer condições de ministrar seus atos, necessitando de alguém que a(o) 
auxilie, bem como preze pelo seu bem estar. Ante o exposto, com base no art. 1.767, I, do Código Civil, acolho a manifestação Ministerial 
e assim, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art.487,I do NCPC, DECRETANDO A INTERDIÇÃO de Maria Stella Lima dos 
Santos, ao tempo em que nomeio curadora a Sra. Iraci Lima dos Santos a qual, após prestar o compromisso, no prazo de 05 (cinco) 
dias, conforme estabelecido nos art. 759 do NCPC, exercerá a curatela sem limites, observadas as restrições legais ao exercício do 
encargo e ressalvado a ordem do art. 1.775 do CC. Inscreva-se a presente no Registro das Pessoas Naturais e publique-se nos termos 
dos seguintes artigos (art. 9º, III, do CC, c/c art. 759 do NCPC e arts. 29, V, 92 e 93 da Lei de Registros Públicos Lei nº 6.015/73). Sem 
custas, por está amparado pela assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, e cumpridas as formalidades legais e de praxe, 
dê-se a devida baixa e arquive-se. E como nada mais houve, mandou o MM. Juiz encerrar esta audiência que lida e achada conforme, 
vai devidamente assinada. Eu, Izanete França Malta Brandão, o digitei, e eu, ______, Maria Keila Rodrigues, Escrivão Judicial, o conferi 
e subscrevi. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: PEDRO ARNALDO SANTOS DE ANDRADE (OAB 13534/AL), ADV: GABRIELY GOUVEIA COSTA (OAB 11137/AL), ADV: 
LARISSA OLIVEIRA DE MELO RIBEIRO (OAB 13205/AL) - Processo 0712211-32.2019.8.02.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução - 
REQUERENTE: A.A.S. - M.E.V.O.T. - Autos n° 0712211-32.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Consensual Requerente: Anderson Antonny 
Santos e outro SENTENÇA Trata-se de Ação de divórcio consensual, interposto por Anderson Antonny Santos Teófi lo e MARTA 
EMANUELLE VIEIRA DE OLIVEIRA TEOFILO, requerendo a homologação do acordo, conforme cláusulas constantes da exordial, 
objetivando por termo ao vínculo matrimonial. Os autores se casaram em 20 de Outubro de 2013, adotando o regime de comunhão 
parcial de bens. Dessa união houve o nascimento de 01 fi lha menor impúbere. Alegam que constituíram patrimônio em comum: 01 único 
bem adquirido a título oneroso pelos cônjuges durante a constância do casamento foi um veículo FORD KA SE 1.0 2016/2017, PLACA 
QLL 2607 (documento em anexo), que está em posse do DIVORCIANDO e fi cará sob sua propriedade. Não haverá pensão alimentícia 
a ser paga por nenhum dos cônjuges. Acordaram as partes que a guarda da menor será compartilhada, tendo residência base a da 
genitora, sendo resguardado o direito de visita pelo pai, conforme descrito as fl s. 03. Acordando ainda quanto os alimentos em favor da 
menor nos termos da inicial as fl s. 03. Desejando ainda a cônjuge varoa retornar a utilizar o nome de solteira. Instado a se manifestar, o 
Ministério Público pugnou pela homologação as fl s. 23/24 dos autos . Não houve audiência de ratifi cação, pois, nestes casos importaria 
em uma burocratização desproporcional do procedimento judicial em relação ao extrajudicial, indo de encontro ao objetivo de celeridade 
traçado pelas mudanças legislativas. É o relatório. Fundamento e Decido. A audiência de ratifi cação não pode ter por objetivo inquirir dos 
cônjuges as causas do fi m do relacionamento, pois se a lei não exige nenhum motivo além da vontade de se separar, não é razoável 
que os cônjuges sejam obrigados a expor sua intimidade em Juízo. Quanto à necessária proteção aos interesses dos incapazes, cabe 
esclarecer que esta não se materializa na audiência, mas sim pela obrigatória intervenção do Ministério Público no processo, bem como 
pela análise minuciosa das cláusulas do acordo, tanto pelo representante do Parquet, quanto pelo próprio Magistrado, a quem cabe 
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indeferir a homologação de qualquer transação que possa prejudicar a prole, na forma do parágrafo único, do art. 1.574, do Código 
Civil. No presente processo, o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo, por entender, assim como este 
Juízo, que inexistem cláusulas prejudiciais aos incapazes. Ademais, os menores não seriam sequer ouvidos em eventual audiência de 
ratifi cação, não havendo razão para o desnecessário prolongamento do feito. Considerando o atual estágio de Constitucionalização do 
Direito Privado, em especial, do Direito de Família, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana faz surgir o direito de não permanecer 
casado. Trata-se, segundo Cristiano Chaves de Farias (“Redesenhando os Contornos da Dissolução do Casamento”. Del Rey, 2004), de 
um direito potestativo extintivo, que deriva do direito de se casar, de constituir família. Conforme explica Luiz Edson Fachin, in “Direito 
de Família: Elementos Críticos à Luz do Novo Código Civil Brasileiro”. Renovar, 2003: “a liberdade de casar convive com o espelho 
invertido da mesma liberdade, a de não permanecer casado”. Por isso, se a ofi cialização da união dos nubentes fi ca condicionada 
exclusivamente à vontade das partes, não é admissível a imposição de restrições burocráticas para a autorização judicial da dissolução 
do matrimônio. Desta forma, a interpretação sistemática dos dispositivos legais pertinentes aos procedimentos de divórcio consensual 
judicial e extrajudicial, revistos pelo fi ltro dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, nos 
leva à conclusão da impertinência da realização de audiência de ratifi cação para homologar acordos de divórcio. Isto posto, interpretando 
conforme a Constituição os artigos 733 do NCPC, e 1.574, do Código Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre os requerentes as 
fl s. 01 a 05, que contou com a anuência do Ministério Público, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos, com resolução de 
mérito, na forma do art. 487, III b, do NCPC. Em conseqüência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal postulante, com fulcro no art. 1.574, 
do Código Civil, salientando que o cônjuge mulher usará o nome de SOLTEIRA. SERVIDO A PRESENTE SENTENÇA DE MANDADO 
DE AVERBAÇÃO, perante o 1° Cartório de Registro Civil de casamentos e notas da Comarca de Maceió/AL, para lavrar as margens 
do registro de casamento, Termo nº 31304, às folhas 110, do Livro 77 B AUX., a Averbação do Divórcio do casal, para que produza os 
seus efeitos legais, para devido cumprimento na forma julgada. Sem custas por está amparado pela assistência judiciaria gratuita, nos 
termos da lei nº1.060/50. Transitada em julgado, expeça-se os documentos necessários, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Maceió,04 de 
setembro de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: LAUREEN MONYKE ALMEIDA DE LYRA (OAB 7842/AL), ADV: KARIN M. MONTENEGRO MARQUES (OAB 9537B/AL) - 
Processo 0713711-07.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 0728635-28.2014.8.02.0001) - Execução de Alimentos - Liquidação / 
Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Ana Fábia de Lima Albuquerque Rocha Guimarães - DESPACHO Vista à Defensoria Pública, 
para dar prosseguimento ao feito no prazo legal. Cumpra-se. Maceió, 12 de março de 2019 Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: GLAUBER ROCHA SILVA (OAB 7945/AL) - Processo 0716987-51.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Tutela e Curatela 
- AUTORA: QUITERIA MATIAS DA SILVA SANTOS - SENTENÇA Trata-se de ação de Procedimento Ordinário, ajuizada por QUITERIA 
MATIAS DA SILVA SANTOS , em face de CÍCERO LEVINO DA SILVA , todos qualifi cados nos autos. Compulsando os autos observa-se 
que a parte autora deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, o que inviabilizam o seu prosseguimento. 
Ou seja, a parte autora deixou promover atos e diligências que lhes seriam competentes. Constatou-se, na verdade, que o presente 
processo estava paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, confi gurando-se o desinteresse processual. Assim, 
observando a falta de interesse da parte autora em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide é aplicável para 
a presente demanda a sanção da extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos moldes do art.485, II do NCPC. É o relatório. 
Fundamento e decido. Ao considerar os motivos da paralisação constante no inciso II do artigo 485 do NCPC como causa de extinção 
sem o julgamento do mérito, caso em que há negligência das partes, a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível 
uma solução defi nitiva para a lide e/ou interesse que os envolve na relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da 
extinção sem o julgamento do mérito processual. No caso dos autos, a parte interessada deixou de providenciar o andamento do feito, 
abandonando o processo, estando o processo paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, observa-se que a parte 
autora devidamente intimada, conforme fl s. 57, para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, deixou de se manifestar. Destarte, 
como o Poder Judiciário de hoje, especialmente da justiça comum estadual, não pode se dar ao luxo de manter uma estrutura cartorária 
para fazer funcionar processos onde nem mesmo as partes, especialmente a demandante, fazem valer a importância da lide/interesse 
objetivo da ação ajuizada, resta confi gurada, a negligência e o abandono da causa, assentada no artigo 485, II do NCPC. Diante das 
razões exposta, com fundamento no artigo 485, inciso II do Novo Cód. de Proc. Civil, considerando presente a atitude negligente e o 
abandono da causa, decido pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, a falta 
de motivação dos envolvidos na relação processual em chegar à solução formulado no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem custas 
por está amparado pela assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, 
inclusive, dando-se baixa na distribuição. P.R.I Maceió,21 de agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: GESSI SANTOS LEITE (OAB 4916/AL) - Processo 0718712-41.2015.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - 
Fixação - REPTANTE: L.C.G.O.S. - SENTENÇA Trata-se de ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , ajuizada 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, a parte autora deixou de atender às determinações do juízo, abandonando o 
processo, o que inviabilizam o prosseguimento do feito. Constatouse, em verdade, que o presente processo tramita desde 2015 e 
estava paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, bem como, o autor o abandonou por mais de 30 (trinta) dias 
quando deveria promover atos ou diligências que lhes seriam competentes, razão pela qual se determinou, com o fi m de cumprir o que 
estabelece o artigo 485, § 1º, do NCPC, a intimação pessoal da parte autora para, no prazo legal de 05 (cinco) dias, exprimir o desejo 
de proceder com a tramitação do feito, evitando assim sua extinção, porém, não foi encontrada a parte autora, para que houvesse a 
intimação conforme certidão de ofi cial de justiça as fl s.39 . É o relatório. Fundamento e decido. Ao considerar os motivos da paralisação 
constantes nos incisos II e III do artigo 485 do NCPC como causa de extinção sem o julgamento do mérito, caso em que há negligência 
das partes, a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide e/ou interesse que os 
envolve na relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da extinção sem o julgamento do mérito processual. No caso 
dos autos, a parte interessada não foi intimada pessoalmente, pois, não foi encontrada a parte autora, para que houvesse a intimação 
conforme certidão de ofi cial de justiça as fl s.39 deixando de providenciar o andamento do feito, abandonando a causa. Destarte, como 
o Poder Judiciário de hoje, especialmente da justiça comum estadual, não pode se dar ao luxo de manter uma estrutura cartorária para 
fazer funcionar processos onde nem mesmo as partes, especialmente a demandante, fazem valer a importância da lide/interesse objetivo 
da ação ajuizada, resta confi gurada, a negligência e o abandono da causa, assentada no artigo 485, II e III do NCPC. Diante das razões 
exposta, com fundamento no artigo 485, inciso(s) II e III, e § 1.º, do Novo Cód. de Proc. Civil, considerando presente a atitude negligente 
e o abandono da causa, decido pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, 
a falta de motivação dos envolvidos na relação processual em chegar à solução formulado no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem 
custas por está amparado pela assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 
legais, inclusive, dando-se baixa na distribuição. P.R.I Maceió,22 de agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: MARLIVAN LEITE (OAB 13011/AL) - Processo 0719482-34.2015.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTOR: D.J.B.M. 
- SENTENÇA Trata-se de ação de Divórcio Litigioso ajuizada por David Jefferson Barreto Moraes em face Josiclaudia Gerônimo da Silva 
Moraes, todos devidamente qualifi cados nos autos. Com a petição vieram os documentos acostados as fl s. 05/11 dos autos. Aduz a 
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parte autora que casou-se com a parte ré em 19 de setembro de 2005, oportunidade em que adotaram o regime de comunhão parcial 
de bens, conforme demonstra a cópia da certidão de casamento que segue em anexo a presente peça inaugural. Dessa união adveio 
o nascimento dos seguintes fi lhos: SAMUEL DA SILVA MORAES e SAMARA DA SILVA MORAES. Durante a constância do casamento, 
os cônjuges não constituíram patrimônio comum. O casal está separado de fato aproximadamente desde maio de 2014, desde então 
não foi mais restabelecida a união matrimonial, o que torna remota a reconstituição do casamento. Decisão interlocutória as fl s. 12/13, 
recebendo os alimentos ofertados, determinando a citação e realização de audiência. Em audiência as fl s.20/21 ocorreu a citação da 
parte ré para responder a presente demanda. Citada para se defender na demanda, a parte ré deixou transcorrer sem manifestação o 
prazo que lhe foi concedido, tornando-se revel, nos termos do disposto no artigo 344 do CPC. Manifestação do MP as fl s. 48, pugnando 
pelo julgamento antecipado da lide. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, tendo em vista o que dispõe os 
artigos 344 c/c o 355, II, do NCPC, enquadra-se o feito naqueles que podem ser julgados antecipadamente. O processo, decorrente 
de ação regularmente interposta, inclusive quanto aos documentos imprescindíveis à sua propositura, seguiu validamente seu curso, 
tendo-se por “angularizada” a relação jurídica processual em vista do correto procedimento citatório da parte ré, que, entretanto, deixou 
transcorrer sem resposta o prazo que lhe foi conferido para debater as afi rmações formuladas pela parte autora na petição inicial. 
A omissão do(a) demandado(a) em apresentar contestação aos pedidos do(a) demandante, conforme o disposto no artigo 344 do 
NCPC, enseja o surgimento do fenômeno processual da revelia, que, em razão do ônus processual não desfeito pela apresentação 
de contestação, implica na presunção (relativa) de veracidade dos fatos afi rmados na petição inicial, razão pela qual a parte autora 
se desobriga do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Revel é quem não contesta a ação ou, o que é o mesmo, não a 
contesta validamente. A revelia é o efeito daí decorrente. A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora, desde que se trate de direito disponível, como é o caso dos autos. Sendo assim, encontra-se plenamente caracterizado no feito 
o fenômeno da revelia acompanhado do seu principal efeito. No caso dos autos, há interesse de incapaz, portanto, há necessidade de 
intervenção obrigatória do Ministério Público no processo, pugnando o MP pelo julgamento antecipado da lide tendo em vista a revelia 
da parte requerida, decretando-se o divórcio conforme Requerido. Considerando o atual estágio de Constitucionalização do Direito 
Privado, em especial, do Direito de Família, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana faz surgir o direito de não permanecer casado. 
Trata-se, segundo Cristiano Chaves de Farias (“Redesenhando os Contornos da Dissolução do Casamento”. Del Rey, 2004), de um 
direito potestativo extintivo, que deriva do direito de se casar, de constituir família. Conforme explica Luiz Edson Fachin, in “Direito de 
Família: Elementos Críticos à Luz do Novo Código Civil Brasileiro”. Renovar, 2003: “a liberdade de casar convive com o espelho invertido 
da mesma liberdade, a de não permanecer casado”. Por isso, se a ofi cialização da união dos nubentes fi ca condicionada exclusivamente 
à vontade das partes, não é admissível a imposição de restrições burocráticas para a autorização judicial da dissolução do matrimônio. 
A pretensão dos alimentos submete-se ao binômio necessidade/possibilidade. Exige-se a comprovação da necessidade de quem o 
reclama. Por outro lado, a necessidade de alimentos de um depende da possibilidade do outro de provê-los, conforme previsto no § 1º 
do art. 1.694, do Código Civil, que estabelece que, “os alimentos devem ser fi xados na proporção das necessidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada”. Diante do exposto, após a análise dos autos, verifi cando-se a revelia, conforme o art. 355, II do NCPC e 
com base nos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da duração razoável do processo e 
da celeridade processual, JULGO PROCEDENTE a presente ação, passando a decretar o divórcio do casal nos termos do art.226 § 6º 
da Constituição Federal c/c o art. 1571, IV do CC. Fixo os alimentos defi nitivos em favor dos menores no percentual de 30% (trinta por 
cento), dos vencimentos do autor, devendo ser depositado na conta da requerida, até o dia 10(dez) de cada mês. Quanto a visitas, nos 
termos do art.1584, I do CC, determino que o direito de visitas do genitor aos menores S.S.M. e S.S.M., deve ser exercido aos sábados 
das 09:00(nove) horas até as 18:00(dezoito), sem pernoite, repetindo-se às 09:00 horas até às 18:00(dezoito) horas do domingo, a 
cada 15(quinze) dias. SERVIDO A PRESENTE SENTENÇA DE MANDADO DE AVERBAÇÃO, perante o 1° Cartório de Registro Civil 
de casamentos e notas da Comarca de Maceió/AL, para lavrar as margens do registro de casamento, Termo nº 42119 às folhas 69, do 
Livro 104-B, a Averbação do Divórcio do casal, para que produza os seus efeitos legais, para devido cumprimento na forma julgada. 
Sem custas por está amparado pela assistência judiciaria gratuita, nos termos da lei nº1.060/50. Transitada em julgado, expeça-se os 
documentos necessários, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Maceió,21 de agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: EMANUELLE DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA (OAB 13917/AL), ADV: DIEGO LUIZ DE ARAÚJO CAVALCANTI DUCA (OAB 
10115/AL), ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0719628-70.2018.8.02.0001 - Petição - Tutela 
e Curatela - REQUERENTE: Ivana Canuto Vilar - REQUERIDA: Ilza de Oliveira Souza - SENTENÇA Vistos e Etc. Trata-se de Ação 
de Curatela interposta por Ivana Canuto Vilar, objetivando a interdição de sua tia Ilza de Oliveira Souza, documentos anexos aos 
autos juntamente com a exordial. Comprovada documentalmente a legitimidade ativa (art.747,II do NCPC), decisão concedendo a 
interdição provisória as fl s.33/34. Alega a requerente que a interditanda é portadora da patologia codifi cada pelo CID 10 I10,G30.1 e M 
62.5(Hipertensão essencial, doença de alzheimer de início tardio e perda e atrofi a muscular não classifi cadas em outra parte), conforme 
laudo médico em anexo. Audiência realizada as fl s.49/50, foi ouvida a curadora.O Ministério Público, diante do acervo probatório 
constante nos autos, corroborado pela perícia médica, opinou favoravelmente ao pedido as fl s. 66/67. É o Relatório. Decido. A interdição 
ou curatela como também é chamada é a medida cabível para amparar aqueles que são considerados incapazes de reger por si só 
os atos da vida civil, assim, a legislação Brasileira criou este instituto para proteção do incapaz civilmente. Assim, a interdição deve 
ser promovida, para evitar dano à pessoa e ao patrimônio do incapaz, pois, nada mais é do que uma medida protetiva, que deve ser 
proposta pelos legitimados taxados no art.747, II do NCPC. No caso dos autos a medida pleiteada se faz necessária, uma vez que o 
interditado é portador(a) da(s) patologia(s) codifi cada(s) acima no relatório e vem apresentando sintomas, os quais gradativamente 
tornaram-se frequentes, sendo, neste caso, medida necessária e urgente. Portanto, diante dos fatos e conjunto probatório exposto ao 
longo do processo, verifi ca-se que a(o) interditando(a) não possui qualquer condições de ministrar seus atos, necessitando de alguém 
que a(o) auxilie, bem como preze pelo seu bem estar. Ante o exposto, com base no art. 1.767, I, do Código Civil, acolho a manifestação 
ministerial e assim, JULGO PROCEDENTE o pedido, com base no art.487,I do NCPC, decretando a interdição de Ilza de Oliveira 
Souza, ao tempo em que nomeio curadora a Sra. Ivana Canuto Vilar a qual, após prestar o compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, 
conforme estabelecido nos art.759 do NCPC, exercerá a curatela sem limites, observadas as restrições legais ao exercício do encargo 
e ressalvado a ordem do art. 1.775 do CC. Inscreva-se a presente no Registro das Pessoas Naturais e publique-se nos termos dos 
seguintes artigos (art. 9º, III, do CC, c/c art. 759 do NCPC e arts. 29, V, 92 e 93 da Lei de Registros Públicos Lei nº 6.015/73). A secretaria 
para renovação da curatela provisória, pelo prazo de 60(sessenta) dias, até o trânsito em julgado da sentença. Custas pelo requerente, 
se houver. Transitada em julgado, e cumpridas as formalidades legais e de praxe, dê-se a devida baixa e arquive-se. P. R. I. Maceió,30 
de julho de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: FLÁVIO GILBERTO FARIAS DOS SANTOS (OAB 8169/AL), ADV: SILVÂNIA DE MOURA DA SILVA DE PAULA (OAB 8022/
AL) - Processo 0720288-74.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Tutela e Curatela - INTERDITAN: Tereza Cristina Araújo Santos 
- SENTENÇA Trata-se de ação de interdição, ajuizada por Tereza Cristina Araújo Santos em face de Rosilene Araújo dos Santos, 
todos qualifi cados nos autos. Compulsando os autos observa-se que a parte autora deixou de providenciar o andamento do feito, 
abandonando o processo, o que inviabilizam o seu prosseguimento. Ou seja, a parte autora deixou promover atos e diligências que lhes 
seriam competentes. Constatou-se, na verdade, que o presente processo tramita desde 2012 e estava paralisado durante mais de um 
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ano, por negligência das partes, confi gurando-se o desinteresse processual, observa-se que em audiência foi determinada a intimação 
do autor através de seu advogado, sendo intimado o mesmo não se manifestou. Assim, observando a falta de interesse da parte autora 
em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide é aplicável para a presente demanda a sanção da extinção do 
processo sem o julgamento do mérito, nos moldes do art.485, II do NCPC. É o relatório. Fundamento e decido. Ao considerar os motivos 
da paralisação constante no inciso II do artigo 485 do NCPC como causa de extinção sem o julgamento do mérito, caso em que há 
negligência das partes, a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide e/ou interesse 
que os envolve na relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da extinção sem o julgamento do mérito processual. 
No caso dos autos, a parte interessada deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, estando o processo 
paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, observa-se que em audiência foi determinada a intimação do autor 
através de seu advogado, sendo intimado o mesmo não se manifestou, conforme certidão de fl s. 56. Destarte, como o Poder Judiciário 
de hoje, especialmente da justiça comum estadual, não pode se dar ao luxo de manter uma estrutura cartorária para fazer funcionar 
processos onde nem mesmo as partes, especialmente a demandante, fazem valer a importância da lide/interesse objetivo da ação 
ajuizada, resta confi gurada, a negligência e o abandono da causa, assentada no artigo 485, II do NCPC. Diante das razões exposta, 
com fundamento no artigo 485, inciso II do Novo Cód. de Proc. Civil, considerando presente a atitude negligente e o abandono da causa, 
decido pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, a falta de motivação dos 
envolvidos na relação processual em chegar à solução formulado no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem custas por está amparado 
pela assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, inclusive, dando-se 
baixa na distribuição. P.R.I Maceió,21 de agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: WALLACE SILVA DE MIRANDA (OAB 4878/AL) - Processo 0722866-10.2012.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Exoneração - AUTOR: C.V.B. - RÉ: J.L.B. - SENTENÇA Trata-se de ação de exoneração de alimentos, ajuizada por CAUBY VIEIRA 
BARBOSA , em face de JANIRA LIMA BARBOSA, todos qualifi cados nos autos. Compulsando os autos observa-se que a parte autora 
deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, o que inviabilizam o seu prosseguimento. Ou seja, a parte 
autora deixou promover atos e diligências que lhes seriam competentes. Constatou-se, na verdade, que o presente processo tramita 
desde 2012 e estava paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, confi gurando-se o desinteresse processual, 
observa-se que em audiência foi determinado a intimação da parte autora através de seu causídico para se manifestar, decorrendo 
o prazo sem manifestação, conforme fl s. 55. Assim, observando a falta de interesse da parte autora em obter o mais rapidamente 
possível uma solução defi nitiva para a lide é aplicável para a presente demanda a sanção da extinção do processo sem o julgamento 
do mérito, nos moldes do art.485, II do NCPC. É o relatório. Fundamento e decido. Ao considerar os motivos da paralisação constante 
no inciso II do artigo 485 do NCPC como causa de extinção sem o julgamento do mérito, caso em que há negligência das partes, 
a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide e/ou interesse que os envolve na 
relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da extinção sem o julgamento do mérito processual. No caso dos autos, 
a parte interessada deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, estando o processo paralisado durante 
mais de um ano, por negligência das partes. Observa-se que em audiência foi determinado a intimação da parte autora através de 
seu causídico para se manifestar, decorrendo o prazo sem manifestação, conforme fl s. 55. Destarte, como o Poder Judiciário de hoje, 
especialmente da justiça comum estadual, não pode se dar ao luxo de manter uma estrutura cartorária para fazer funcionar processos 
onde nem mesmo as partes, especialmente a demandante, fazem valer a importância da lide/interesse objetivo da ação ajuizada, resta 
confi gurada, a negligência e o abandono da causa, assentada no artigo 485, II do NCPC. Diante das razões exposta, com fundamento 
no artigo 485, inciso II do Novo Cód. de Proc. Civil, considerando presente a atitude negligente e o abandono da causa, decido pela 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, a falta de motivação dos envolvidos 
na relação processual em chegar à solução formulado no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem custas por está amparado pela 
assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, inclusive, dando-se baixa 
na distribuição. P.R.I Maceió,22 de agosto de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: FABIANE ENGRAZIA BETTIO SEBBEN (OAB 39586/RS) - Processo 0731045-25.2015.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - 
Dissolução - AUTORA: D.H.M.S. - SENTENÇA Trata-se de ação de sobre partilha de divorcio, ajuizada por Daniele Helena Medeiros 
de Souza , em face de Willamis de Souza Silva, todos qualifi cados nos autos. Compulsando os autos observa-se que a parte autora 
deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, o que inviabilizam o seu prosseguimento. Ou seja, a parte 
autora deixou promover atos e diligências que lhes seriam competentes. Constatou-se, na verdade, que o presente processo tramita 
desde 2015 e estava paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, confi gurando-se o desinteresse processual, 
intimada através de seu advogado a parte autora deixou de se manifestar, conforme fl s. 297. Assim, observando a falta de interesse da 
parte autora em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide é aplicável para a presente demanda a sanção da 
extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos moldes do art.485, II do NCPC. É o relatório. Fundamento e decido. Ao considerar 
os motivos da paralisação constante no inciso II do artigo 485 do NCPC como causa de extinção sem o julgamento do mérito, caso em 
que há negligência das partes, a falta de preocupação em obter o mais rapidamente possível uma solução defi nitiva para a lide e/ou 
interesse que os envolve na relação jurídica processual, razão pela qual aplicável a sanção da extinção sem o julgamento do mérito 
processual. No caso dos autos, a parte interessada deixou de providenciar o andamento do feito, abandonando o processo, estando 
o processo paralisado durante mais de um ano, por negligência das partes, observa-se que intimada através de seu advogado a parte 
autora deixou de se manifestar, conforme fl s. 297. Destarte, como o Poder Judiciário de hoje, especialmente da justiça comum estadual, 
não pode se dar ao luxo de manter uma estrutura cartorária para fazer funcionar processos onde nem mesmo as partes, especialmente 
a demandante, fazem valer a importância da lide/interesse objetivo da ação ajuizada, resta confi gurada, a negligência e o abandono da 
causa, assentada no artigo 485, II do NCPC. Diante das razões exposta, com fundamento no artigo 485, inciso II do Novo Cód. de Proc. 
Civil, considerando presente a atitude negligente e o abandono da causa, decido pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO, tendo em vista, precipuamente, a falta de motivação dos envolvidos na relação processual em chegar à solução formulado 
no(s) pedido(s) inseridos no processo. Sem custas por está amparado pela assistência judiciaria gratuita. Certifi cado o trânsito em 
julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, inclusive, dando-se baixa na distribuição. P.R.I Maceió,22 de agosto de 2019. 
Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito

ADV: BRUNO RODRIGUES QUINTAS (OAB 16749/PE), ADV: MARIANNA CALAZANS OLIVEIRA (OAB 12616/AL), ADV: SÁVIO 
LÚCIO AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL), ADV: FERNANDO0 A J M FALCÃO (OAB 5589/AL), ADV: GUSTAVO FERREIRA GOMES 
(OAB 5865/AL) - Processo 0731956-66.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 0707787-78.2018.8.02.0001) - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Oferta - OFERTANTES: B.R.Q. - OFERTADO: B.T.A. - DESPACHO Trata-se de ação de oferta de alimentos constando 
as fl s. 101 a 104 audiência ,e observa-se a juntada de decisão de agravo as fl s. 222 a 227 , retornando os autos ao seu rito processual. 
Por ser matéria de direito, não cabendo para tanto provas testemunhas as serem produzidas , determina este Juízo a intimação das 
partes através de seus advogados para no prazo legal se manifestar com a juntada de provas documentais , bem como no mesmo prazo 
apresentar alegações fi nais , este em prazo comum por ser os autos digital . Após , vistas ao Ministério Público para parecer fi nal no 
prazo legal. Cumpra-se. Publique-se . Maceió(AL), 29 de maio de 2019. Maysa Cesário Bezerra Juiza de Direito
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Bruno Rodrigues Quintas (OAB 16749/PE)
Danutta Cardoso de Souza (OAB 9177/AL)
Diego Luiz de Araújo Cavalcanti Duca (OAB 10115/AL)
Emanuelle de Araujo Cavalcanti Duca (OAB 13917/AL)
Fabiane Engrazia Bettio Sebben (OAB 39586/RS)
Fernando0 A J M Falcão (OAB 5589/AL)
Flávio Gilberto Farias dos Santos (OAB 8169/AL)
GABRIELY GOUVEIA COSTA (OAB 11137/AL)
Gessi Santos Leite (OAB 4916/AL)
Glauber Rocha Silva (OAB 7945/AL)
Gustavo Ferreira Gomes (OAB 5865/AL)
Ivete Amorim de Melo (OAB 12975/AL)
Karin M. Montenegro Marques (OAB 9537B/AL)
Larissa Oliveira de Melo Ribeiro (OAB 13205/AL)
Laureen Monyke Almeida de Lyra (OAB 7842/AL)
Leandro da Silva Ribeiro (OAB 8091/AL)
LUANNA CARLA CORREIA DOS SANTOS (OAB 10301/AL)
Marianna Calazans Oliveira (OAB 12616/AL)
Marlina Léa Marques dos Anjos (OAB 7774/AL)
Marlivan Leite (OAB 13011/AL)
Pedro Arnaldo Santos de Andrade (OAB 13534/AL)
Rodolfo Santos Moura (OAB 11332/AL)
Sávio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
Silvânia de Moura da Silva de Paula (OAB 8022/AL)
Thais da Silva Cruz Moreira (OAB 25424/AL)
wallace silva de miranda (OAB 4878/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0288/2019
ADV: TAIANA GRAVE CARVALHO MELO (OAB 6897B/AL) - Processo 0704627-79.2017.8.02.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - 

REQUERENTE: Adriana Felix dos Santos - DESPACHO Vista ao Ministério Público, para se manifestar nos presentes autos .
ADV: TAIANA GRAVE CARVALHO MELO (OAB 6897B/AL), ADV: LISIER LAURINDO ALBUQUERQUE (OAB 15010/AL) - Processo 

0718563-74.2017.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REPTANTE: P.M.S. - RÉU: L.C.S.C. - 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 23 de abril de 2020, às 14 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: EMANUEL FLORENCIO BARBOSA (OAB 2019/AL), ADV: JAMES SANTOS DA SILVA (OAB 8741/AL) - Processo 0719223-
05.2016.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - ALIMENTAND: L.B.L.S. - ALIMENTANT: C.S. - 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 e Instrução, para o dia 22 de abril de 2020, às 15 horas e 15 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: THAIS DA SILVA CRUZ MOREIRA (OAB 25424/AL) - Processo 0732443-41.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Guarda 
- AUTORA: M.C.P.S. - Tendo em vista os fatos relatados na inicial, bem como a ausência da parte autora. Abro vistas ao MP, para ofertar 
parecer fi nal.Após, volte-me concluso para sentença .

Emanuel Florencio Barbosa (OAB 2019/AL)
James Santos da Silva (OAB 8741/AL)
Lisier Laurindo Albuquerque (OAB 15010/AL)
Taiana Grave Carvalho Melo (OAB 6897B/AL)
Thais da Silva Cruz Moreira (OAB 25424/AL)

25ª Vara Cível da Capital / Família - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO WANDERLEY PERSIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA MARA COSTA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0499/2019
ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0716916-44.2017.8.02.0001 - Tutela e Curatela - Nomeação 

- Tutela e Curatela - REQUERENTE: Josefa Maria da Silva - INTERDITAN: José Salustiano da Silva - Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação supra e dos arts. 1.767, I do CC e 487, I do NCPC, para nomear Josefa Maria 
da Silva como curador(a) de José Salustiano da Silva, sendo esta curatela relacionada aos direitos de natureza negocial, patrimonial e 
da vida civil (inciso I do art.755 do NCPC). Por fi m, condeno a parte autora em custas, fi cando suspensa tal obrigação, em virtude de ser 
benefi ciária da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (p.18) Publique-se esta sentença conforme disposição 
contida no §3° do art.755 do NCPC. Dê-se ciência ao Ministério Público, Intime-se o(a) curador(a) a prestar compromisso no prazo de 
5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta sentença. Certifi cado o trânsito em julgado, e expedido o competente Mandado de 
Averbação da presente sentença junto ao Registro de Pessoas Naturais, arquive-se. P. R. I. Maceió,09 de setembro de 2019. Sérgio 
Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0724608-31.2016.8.02.0001/01 - Cumprimento Provisório de 
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Decisão - Fixação - AUTORA: MARIA CECILIA CIRILO DA SILVA - Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 
o que faço com fundamento no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, ex vi atuação da Defensoria Pública. Com o 
trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,09 de 
setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 11237/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO WANDERLEY PERSIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA MARA COSTA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0500/2019
ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301/AL) - Processo 0726214-26.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Revisão - 

AUTOR: J.E.S. - RÉ: L.B.S. - Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, nos termos do art. 485, III c/c art. 7 da lei 5478/78, 
EXTINGO o processo sem resolução do mérito. Por fi m, CONDENO o autor em custas, fi cando suspensa a respectiva obrigação, em 
virtude de ser benefi ciário da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se 
Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz(a) de Direito

Daniel Martiniano Dias (OAB 7301/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0501/2019
ADV: RAFAEL ROCHA NOVAIS (OAB 11505/AL), ADV: CARLOS THOMAZ ACCIOLY FERNANDES (OAB 9024/AL), ADV: 

MARINA ROSA VIEIRA SUARES (OAB 9702/AL) - Processo 0000944-25.2012.8.02.0042/05 - Embargos de Declaração - Revisão - 
EMBARGANTE: Thomaz Henrique Alves Wanderley - EMBARGADO: T.H.A.W. - D E S P A C H O Analisando os atos praticados pela 
Secretaria após a prolação da sentença de pp.12/16, verifi co diversas incorreções, motivo pelo qual passo a determinar os seguintes 
comandos, buscando evitar possível alegação futura de nulidade: (a) a intimação pessoal do embargado, bem como de sua advogada, 
tendo em vista que a mesma não foi intimada, conforme certidão de p.20; (b) a concessão do prazo de quinze dias, considerando que 
foi ofertado incorretamente o prazo de cinco dias para apresentação de recurso. Cumpra-se com as cautelas devidas. Maceió, 10 de 
setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0705160-67.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - ALIMENTAND: A.T.A. - Ante todo o exposto, considerando a declaração prestada pela parte autora na petição de pp.31/32, 
informando que o menor reside à Rua Duque de Caxias, n. 114, Olho d’Água das Flores, determino, nos termos do art.147 do ECA e das 
Resoluções n.° 03/2009, 36/2016 e 41/2016 do Tribunal de Justiça de Alagoas, a remessa dos presentes autos ao setor de distribuição, 
procedendo-se com a devida baixa no sistema de automação do Judiciário. Remetam-se os presentes autos ao setor de distribuição. 
Intimações necessárias. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019 Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0705163-22.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - ALIMENTAND: A.T.A. - Ante todo o exposto, considerando a declaração prestada pela parte autora na petição de pp. 23/24, 
informando que o menor e sua genitora residem no Olho d’Água das Flores, determino, nos termos do art.147 do ECA, art.53, II do CPC, 
Súmula n° 383, da Lei Estadual nº 6.876, de 17 de outubro de 2007 e da Resolução n.° 03/2009 do Tribunal de Justiça de Alagoas. , 
a remessa dos presentes autos ao setor de distribuição, procedendo-se com a devida baixa no sistema de automação do Judiciário. 
Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: KARINA BASTO DAMASCENO (OAB 7099/AL) - Processo 0705600-34.2017.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Revisão - AUTOR: A.V.A. - 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 
485, inciso III do NCPC, tendo em vista que houve o abandono da causa. Por fi m, CONDENO os autores em custas, fi cando suspensa 
a respectiva obrigação, em virtude de ser benefi ciário da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. 
Maceió,10 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: SILAS DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 13253/AL) - Processo 0707033-73.2017.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: E.A.C.M. - D E S P A C H O Considerando a inefi cácia da diligência determinada no endereço fornecido pelo sistema infojud 
(p.47), cite-se o(a) requerido(a) através de edital, com prazo de 20 (vinte) dias, na forma do art. 257 do NCPC. Consigne-se que a parte 
que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá 
em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, nos termos do art.258 do NCPC. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Sérgio 
Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RAFAEL OLIVEIRA DE PAULA BATISTA (OAB 9212/AL) - Processo 0717595-73.2019.8.02.0001 - Divórcio Consensual - 
Dissolução - REQUERENTE: W.N.R. - S.Q.C. - Autos n° 0717595-73.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Consensual Requerente: Willames 
do Nascimento Rodrigues e outro Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva 
Principal \<\< Informação indisponível \>\> S E N T E N Ç A Willames do Nascimento Rogrigues e Suene Queiroz Carvalho, devidamente 
qualifi cado nos autos, por meio da Defensoria Pública, ingressou com Ação de Dissolução de União Estável Consensual, objetivando ver 
dissolvida a relação estável que mantém desde 19 de agosto de 2013, devidamente declarada no Cartório p.16, estando separados de 
fato dede 06 de março de 2019. Informaram que dessa relação adveio o nascimento de uma fi lha, bem como foi adquirido bens durante 
a constância do casamento, juntando plano de partilha. Em relação a guarda da menor, a mesma será exercida de forma compartilhada, 
conforme descrito na exordial. Acompanhando a Inicial vieram os documentos de pp. 08/23. Despacho inicial à p.27, deferindo os 
benefícios da gratuidade da justiça, e determinando a abertura de vista à Douta Representante Ministerial. Por meio de parecer 
atravessado às pp. 34/36, a Douta Representante Ministerial opinou pela procedência da presente ação, com a devida homologação dos 
termos confeccionados na vestibular. Decido. Vislumbro que não há necessidade de instrução processual, para oitiva de testemunhas ou 
ratifi cação do pedido, vez que não verifi co nenhuma irregularidade ou eiva nas manifestações apresentadas, além de que as partes são 
plenamente capazes. Diante de todo o exposto, evitando a burocratização do procedimento e buscando a efi caz prestação jurisdicional, 
julgo antecipadamente a lide, dispensando a realização de audiência de ratifi cação e a oitiva do Ministério Público. A união estável é 
instituto equiparado a entidade familiar que recebe a proteção do Estado, como consagra o artigo 226, §3º, do Texto Constitucional, aí 
residindo o legítimo interesse das partes em manejar a presente ação, a fi m de ver assegurados os direitos decorrentes de vida em 
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comum. Disciplina o artigo 1.723 do CC/2002, in verbis: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, 
confi gurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º A união estável 
não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada 
se achar separada de fato ou judicialmente. § 2º As causas suspensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização da união estável.” 
POSTO ISSO, com fundamento no que dispõe o art. 226, § 3º, da CF, art.1.723 do Código Civil, 487, III, “a”, do NCPC, HOMOLOGO a 
procedência do pedido formulado na ação, para DISSOLVER a união estável entre Willames do Nascimento Rogrigues e Suene Queiroz 
Carvalho, fato jurídico que perdura desde 19 de agosto de 2013, devidamente declarado no Cartório do 6° Ofício de Notas de Maceió 
- AL. A guarda da menor será exercida de forma compartilhada, nos seguintes termos: a) de segunda-feira (pela manhã) à terça-feira 
(até às 17 horas) e quinta-feira (das 18 horas) até sexta-feira (às 17 horas), a fi lha fi cará com Willames do Nascimento Rodrigues; b) de 
terça-feira (das 17 horas) à quinta-feira (até às 18 horas), a fi lha fi cará com Suene Queiroz Carvalho; c) os fi nais de semana e feriados 
serão alternados; d) durante as férias escolares, a fi lha passará a metade do período com cada um dos requerentes; e) em cada ano, 
a fi lha fi cará, alternadamente, com um dos requerentes durante o Natal e o Ano Novo. f) caso haja necessidade da criança viajar para 
fora da comarca onde reside ou DO país será necessária comunicação prévia ao genitor(a). Quanto aos alimentos em favor da menor, o 
requerente pagará o valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, os quais serão deduzidas deste valor quaisquer despesas da fi lha, 
tais como mensalidade escolar ou plano de saúde, bem como as despesas extras e excepcionais não previstas neste termo, tais como 
medicamentos, serão divididas por igual entre os requerentes;Os pagamentos mensais serão realizados até o último dia útil de cada mês 
através de depósito bancário na conta corrente da requerente, no Banco do Brasil agência n.º 4287-0 conta corrente n.º 17301-0. Quanto 
ao Plano de Saúde, fi ca defi nida a obrigatoriedade da manutenção do plano já vigente. Caso seja necessária a modifi cação por motivos 
alheios à vontade da requerente ou por entendimento com o requerente, caberá a contratação de plano com características equivalentes 
às do plano atual. No que concerne a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união, tem-se pela homologação do plano 
de partilha apresentado. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, levem estes autos ao 
Arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0722342-08.2015.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: G.A.S. - 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 
inciso III do NCPC, tendo em vista que houve o abandono da causa. Por fi m, CONDENO os autores em custas, fi cando suspensa a 
respectiva obrigação, em virtude de ser benefi ciário da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. 
Maceió,10 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0727320-91.2016.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Revisão - ALIMENTAND: A.B.P. - ALIMENTANT: R.O.S. - S E N T E N Ç A Homologo, por sentença, o pedido de desistência formulado 
à p.85, para os fi ns do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e assim, declaro extinto o processo, sem resolução 
do mérito, com base no art. 485, VIII, do mesmo Código. Deixo de determinar a intimação do(a) requerido(a) para se manifestar acerca 
do pedido, nos termos do § 4º do art.485 do NCPC, tendo em vista que o mesmo sequer foi citado. Por fi m, CONDENO o autor em 
custas, fi cando suspensa a respectiva obrigação, em virtude de ser benefi ciário da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, 
do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifi que-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência ora homologada é ato 
incompatível com a vontade de recorrer. Após, dê-se a devida baixa, também certifi cando, e, após, arquive-se o processo. Maceió,10 de 
setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz(a) de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 3208/AL) - Processo 0730123-13.2017.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTOR: J.A.A. - Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do NCPC, 
tendo em vista que houve o abandono da causa. Por fi m, condeno a parte autora em custas, fi cando suspensa tal obrigação, em virtude 
de ser benefi ciária da Justiça Gratuita, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (pp.10/11) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Maceió,10 de setembro 
de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz(a) de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0734472-93.2016.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: D.S.L.S. - D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Gregório Monteiro da Silva, às 
pp. 154/156, onde se requer o cumprimento integral da sentença de pp. 145/147, especifi camente quanto a alienação do bem adquirido 
durante a constância do casamento. Diante do exposto, nos termos do art.536 do NCPC, intime-se a parte executada para cumprir os 
termos do acordo homologado por sentença às pp. 145/147, especifi camente quanto a possibilidade do exequente e seu corretor colocar 
a placa de venda, no referido bem, e autorizar que o mesmo mostre o imóvel a pretensos compradores, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Sérgio Wanderley Persiano Juiz 
de Direito

Carlos Thomaz Accioly Fernandes (OAB 9024/AL)
Karina Basto Damasceno (OAB 7099/AL)
Marina Rosa Vieira Suares (OAB 9702/AL)
Rafael Oliveira de Paula Batista (OAB 9212/AL)
Rafael Rocha Novais (OAB 11505/AL)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 11237/AL)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 3208/AL)
Silas de Oliveira Santos (OAB 13253/AL)

25ª Vara Cível da Capital / Família - Atos Cartorários e Editais

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª Vara Cível da Capital / Família
EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Publicação por 03 vezes com intervalo de 10 dias.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Doutor Sérgio Wanderley Persiano, Juiz de Direito da Maceió,
Estado de Alagoas, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da 25ª Vara
Cível da Capital / Família, nos termos dos autos da Ação de
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Interdição, tombados sob nº 0713576-92.2017.8.02.0001, que tem
como Interditante: MARIA JOSÉ DOS SANTOS,
brasileira, casada, do lar, portadora de carteira de
identidade nº 4245065-9 SEDS/AL, inscrita no CPF sob
o nº 758.680.674-87 e Interditando: Manoel Gregorio dos
Santos, por Sentença prolatada pelo M.M. Juiz Dr. Sérgio
Wanderley Persiano, datada de 09 de Setembro de 2019, de acordo
com o Artigo 1.767, I, do Código Civil Brasileiro c/c os arts. 1.177
e seguintes do Código de Processo Civil, decretou por Sentença a
INTERDIÇÃO de Manoel Gregorio dos Santos, registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Água Preta/PE,
Vila do Xexeu sob nº 000238, às fl s. V 198, do livro B-1, passando
a ter como CURADOR(A) o(a) Sr(ª) MARIA JOSÉ DOS
SANTOS, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 4245065-9,
CPF 758.680.674-87, Av. Norma Pimentel da Costa, 12, 82 -
98744-9670, Benedito Bentes I, CEP 57084-650, Maceió - AL. E
para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital,
que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado na Imprensa
Ofi cial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e
passado nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 10 de
setembro de 2019. Eu, _________ Emanoel Jacinto
Moreira,Auxiliar Judiciário que digitei e subscrevi.
Sérgio Wanderley Persiano
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª Vara Cível da Capital / Família
EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Publicação por 03 vezes com intervalo de 10 dias.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Doutor Wlademir Paes de Lira, Juiz de Direito da Maceió,
Estado de Alagoas, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da 25ª Vara
Cível da Capital / Família, nos termos dos autos da Ação de
Interdição, tombados sob nº 0729800-71.2018.8.02.0001, que tem
como Interditante: SUELI DA COSTA, brasileira, solteira,
desempregada, portadora do RG nº 98002048214
SEDS/AL, inscrita no CPF sob o nº 013.406.044-00, e
Interditando: Luciano Costa, por Sentença prolatada pelo M.M.
Juiz Dr. Wlademir Paes de Lira, datada de 26 de julho de 2019, de
acordo com o Artigo 1.767, I, do Código Civil Brasileiro c/c os
arts. 487, I do Código de Processo Civil, decretou por Sentença a
INTERDIÇÃO de Luciano Costa, casamento registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cajueiro/AL,
sob nº 16.820, às fl s. V 250, do livro A-39, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
nos termos da fundamentação supra e dos arts. 1.767, I
do CC e 487, I do NCPC, para decretar a interdição de
Sueli da Costa, ao passo em que nomeio como seu(ua)
legítimo(a) curador(a) Luciano Costa, sendo esta
curatela limitada aos assuntos negociais e patrimoniais
(inciso I do art.755 do NCPC).” passando a ter como
CURADOR(A) o(a) Sr(ª) SUELI DA COSTA, Brasileira,
Solteira, Desempregada, RG 98002048214, CPF 013.406.044-00,
Avenida Aracati, Lot Nuporanga, 36, Por Trás da Dona Valmira,
Santa Lucia, CEP 57082-015, Maceió - AL. E para que não se
alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será
afi xado no átrio deste Fórum e publicado na Imprensa Ofi cial por
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado
nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 30 de julho de
2019. Eu, _________ Emanoel Jacinto Moreira,Auxiliar Judiciário
que digitei e subscrevi.
Wlademir Paes de Lira
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª Vara Cível da Capital / Família
EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Publicação por 03 vezes com intervalo de 10 dias.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Doutor Wlademir Paes de Lira, Juiz de Direito da Maceió,
Estado de Alagoas, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
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conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da 25ª Vara
Cível da Capital / Família, nos termos dos autos da Ação de
Interdição, tombados sob nº 0712677-60.2018.8.02.0001, que tem
como Interditante: TELMA KUBECK, brasileira, casada,
desempregada, inscrita no CPF/MF sob nº
495.282.034-34 e RG nº 2002001199514 SEDS/AL, e
Interditando: Marcelo Oliveira dos Santos,curatelando,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº
731.052.433-49, portador da cédula de RG nº 735630
SSP/AL por Sentença prolatada pelo M.M. Juiz Dr. Wlademir
Paes de Lira, datada de 04 de julho de 2019, de acordo com o
Artigo 1.767, I, do Código Civil Brasileiro c/c os arts. 1.177 e
seguintes do Código de Processo Civil, decretou por Sentença a
INTERDIÇÃO de Marcelo Oliveira dos Santos, registrado no 6º
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Maceió/AL, sob
nº 14863, às fl s. 116 V, do livro A 13, passando a ter como
CURADOR(A) o(a) Sr(ª) TELMA KUBECK, Brasileira, Casada,
Desempregada, RG 2002001199514, CPF 495.282.034-34, Rua
Graciliano Ramos, Qd J 02, 1395, Próximo Ao Mercadinho Azul,
Cidade Universitaria, CEP 57073-466, Maceió - AL. E para que
não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será
afi xado no átrio deste Fórum e publicado na Imprensa Ofi cial por
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado
nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 26 de julho de
2019. Eu, _________ Emanoel Jacinto Moreira,Auxiliar Judiciário
que digitei e subscrevi.
Wlademir Paes de Lira
Juiz de Direito

26ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO WLADEMIR PAES DE LIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DÉBORA SANDES DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0408/2019
ADV: PAULA SIMONY LOPES FERREIRA (OAB 11094/AL), ADV: YASMIN HIADE RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 15345/

AL), ADV: MYLLA GABRIELY ARAÚJO BISPO (OAB 16630/AL), ADV: NATASHA ATANASOV SURUAGY FARIAS (OAB 12570/AL) - 
Processo 0733255-44.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Alimentos - AUTORA: Maria Mariana Amorim Cavalcanti - RÉU: Yuri 
Jarsen Correia de Melo - DECISÃO Trata-se pedido de reconsideração de decisão, anexado à fl . 83, em que o réu, Sr. Yuri Jarsen 
Correia de Melo, já qualifi cado, requereu esclarecimento quanto à decisão proferida em audiência de fl . 94, para que este Juízo deixasse 
clara a informação de que a medida restritiva imposta à mãe não fosse estendida à fi lha, recaindo única e exclusivamente na pessoa 
da genitora. Aduz que, na referida audiência, restou determinado, com respeito à regulamentação de convivência, provisoriamente, 
que “o pai poderá conviver com a fi lha 03 (três) dias por semana no prédio da mãe, durante 02 (duas) duas horas em cada dia, sendo 
na terça-feira de 9:00 às 11:00, na quinta feira de 14:00 às 16:00 e sábado de 9:00 às 11:00, até a criança completar seis meses de 
nascida”. Ocorre que existe medida restritiva decorrente de processo que tramita no Juizado de Violência Doméstica, cadastrado sob 
o n. 0700425-84.2019, em que consta a proibição para o Sr. Yuri de frequentar a residência da Sra. Maria Mariana, bem como de se 
aproximar desta, o que, em tese, confl ita com a decisão deste Juízo quanto às visitas no prédio da genitora da menor. Assim, vem o 
peticionante pleitear o acréscimo nos termos da decisão proferida em audiência para que a genitora da menor permaneça em local 
diverso de sua residência nos momentos estipulados para visita entre pai e fi lha. Logo em seguida, a Sra. Maria Mariana comunicou 
a este Juízo quanto à interposição de agravo de instrumento interposto em face da decisão de fl . 94, oportunidade em que requereu 
a suspensão das visitas, em atenção à decisão proferida pelo Juízo da Violência Doméstica que também determinou a suspensão da 
convivência do requerido com dependentes menores. O agravo de instrumento foi confeccionado e protocolado em 29/08/2019 e ainda 
não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça, inclusive há pedido de efeito suspensivo. Como ainda não houve apreciação do recurso, 
passo a decidir quanto ao pedido de reconsideração de fl . 83. Este Juízo, em sede de audiência, fi xou o regime de convivência entre 
pai e fi lha da seguinte forma: “o pai poderá conviver com a fi lha 03 (três) dias por semana no prédio da mãe, durante 02 (duas) duas 
horas em cada dia, sendo na terça-feira de 9:00 às 11:00, na quinta feira de 14:00 às 16:00 e sábado de 9:00 às 11:00, até a criança 
completar seis meses de nascida”. Porém, já havia decisão do Juízo da Violência doméstica suspendendo as visitas e proibindo que 
o Sr. Yuri frequentasse a casa da genitora da menor. Ocorre que a decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica tem caráter 
emergencial e ainda não houve audiência para apurar o caso e suas peculiaridades, diferentemente do que ocorreu no presente Juízo, 
que ouviu ambos os interessados e não constatou qualquer necessidade de se afastar a menor do contato paterno, confi gurando tal 
medida prejudicial à aproximação entre pai e fi lha. Desta forma, mantenho a decisão de fl . 94 e acrescento, com o fi m de viabilizar o seu 
cumprimento, que, na oportunidade das visitas do pai, a mãe da criança se ausente, já que tal providência não acarretará qualquer dano 
à criança, até porque a visita se dará por um breve período de duas horas, e irá fortalecer os laços entre a menor e seu pai. Intimem-
se.

Mylla Gabriely Araújo Bispo (OAB 16630/AL)
Natasha Atanasov Suruagy Farias (OAB 12570/AL)
Paula Simony Lopes Ferreira (OAB 11094/AL)
Yasmin Hiade Rodrigues dos Santos (OAB 15345/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
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JUIZ(A) DE DIREITO WLADEMIR PAES DE LIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RAQUEL VENTURA GOMES CIDREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0403/2019
ADV: ADRIANO LAURENTINO DE ARGOLO (OAB 4678/AL), ADV: ANDRÉ MAURÍCIO LAURENTINO DE ARGOLO (OAB 6600/

AL), ADV: ALESSANDRE LAURENTINO DE ARGOLO (OAB 8559/AL) - Processo 0718608-78.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Investigação de Paternidade - RÉ: J.B.C. - I.M.B.C. - J.D.B.C. - R.B.C. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 
parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas processuais e 
honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Adriano Laurentino de Argolo (OAB 4678/AL)
Alessandre Laurentino de Argolo (OAB 8559/AL)
André Maurício Laurentino de Argolo (OAB 6600/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0409/2019
ADV: FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 9386/AL), ADV: RONALD DE MELO LIMA (OAB 11129/AL) - Processo 

0719863-03.2019.8.02.0001 - Guarda - Família - REQUERENTE: E.S.S. - Ednelson Silva Santos, devidamente qualifi cado na inicial, 
através da advoghado, propôs ação de Regularização de Guarda com pedido de liminar da guarda provisória da menor Saamara Kathiely 
Tavares da Silva Santos, em face de Karla Andrea Tavares da Silva, genitora da infante, alegando que a fi lha deseja morar com o autor 
e que este dispensa a criança todos os cuidados que esta necessita. Defendo a guarda compartilhada como uma solução importante 
para se resolver a questão da guarda dos fi lhos, após a dissolução da sociedade conjugal, instituto, inclusive, recentemente normatizado 
no Brasil. Porém, para que se possa efetivar a guarda compartilhada é necessário, em regra, que haja consenso entre os pais, sob 
pena de se aumentar em vez de diminuir os confl itos. Há de se considerar que não havendo consenso, a guarda deve ser deferida a um 
dos genitores, primando-se por aquele que oferecer melhores condições para propiciar um ambiente equilibrado emocional, material e 
socialmente, de modo a permitir a melhor criação e educação possíveis para o infante. Difi cilmente consegue-se apenas com a inicial, 
todos os elementos necessários para a conclusão da melhor situação para o menor, porém, para a concessão da antecipação da tutela 
não se exige a certeza processual, e sim, provas que apontem para a verossimilhança do alegado e o perigo de dano em função da 
demora para a conclusão do feito. In casu, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida liminar. A requerida já mantinha o 
menor sob sua guarda, embora que compartilhando-a com o autor, assim, não percebo o periculum in mora que poderia ser causado 
se a criança continuar sob guarda compartilhada. Não existe nos autos prova acerca de que a mãe não ofereça condições adequadas 
de cuidar da fi lha. Conforme consta dos autos, não há nada que enseje o deferimento da medida pleiteada, já que não estão presentes 
os requisitos da tutela antecipada para regular provisoriamente a guarda exclusiva, até que se conclua a instrução processual. Ante o 
exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Considerando o que determina o art. 19 da Resolução nº 04/2012 do Tribunal 
de Justiça, que impõe que todas as Varas da Capital encaminhem os processos com possibilidade de conciliação prévia ao Setor de 
Solução de Confl itos Processuais, visando agilização na composição dos confl itos através da conciliação prévia, o que vem sendo 
orientado, incentivado e determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO A REMESSA Dos autos ao CJUS para realização 
da audiência de conciliação, devendo o referido Setor promover a citação da parte requerida conforme determina o CPC a fi m de evitar 
repetição desnecessária de atos e a consequente morosidade processual injustifi cada. Intime-se.

ADV: RONALD ROZENDO LIMA (OAB 9570/AL) - Processo 0723555-10.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento 
/ Dissolução - AUTORA: Alanda Gandara Freitas da Silva - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o nome da 
representante da requerida a fi m de viabilizar a citação, sob pena de indeferimento.

ADV: GLAUBER ROCHA SILVA (OAB 7945/AL), ADV: MARCEL G. DE ALBUQUERQUE FILHO (OAB 9096/AL), ADV: RHAYANE 
TAMYRES DA SILVA LOPES (OAB 15200/AL) - Processo 0731737-19.2018.8.02.0001 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária 
- Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: Cicera Barbosa de Melo - DESPACHO Designo o dia 27/05/2020, às 10 horas, para a 
audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se, a(o) ré(u), Viviane Torres da Silva, por mandado, para comparecer à audiência 
designada a ser realizada no Fórum Regional da UFAL, ressaltando que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, querendo, iniciar-
se-á a partir da juntada do mandado, independentemente de intimação, sob pena de revelia, com os efeitos do artigo 344, do CPC. Cite-
se a(o) ré(u), por Edital, com prazo de 20(vinte) dias para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fi nal do prazo 
editalício, sob pena de revelia quanto à matéria de fato de natureza disponível e com os efeitos do artigo 344, do CPC, intimando-o(a) 
da audiência abaixo designada. Certifi que-se quando decorrer o prazo para defesa, com ou sem o oferecimento desta. Intime-se o(a) 
autor(a), através do advogado, ou pessoalmente, no caso de Defensoria Pública, alertando que deverá trazer as testemunhas.

Fábio José dos Santos Guimarães (OAB 9386/AL)
Glauber Rocha Silva (OAB 7945/AL)
Marcel G. de Albuquerque Filho (OAB 9096/AL)
Rhayane Tamyres da Silva Lopes (OAB 15200/AL)
Ronald de Melo Lima (OAB 11129/AL)
Ronald Rozendo Lima (OAB 9570/AL)

27ª Vara Cível da Capital / Família - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 27ª VARA CÍVEL DA CAPITAL / FAMÍLIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0504/2019
ADV: RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 8913/AL) - Processo 0708969-75.2013.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução 

- AUTOR: M.B. - Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III do 
artigo 485 do CPC. Custas pelo autor. P.R.I. Cumpridas as formalidades de praxe, arquive-se. Maceió, 03 de setembro de 2019. Nirvana 
Coelho Bernardes de Mello Juíza de Direito
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ADV: KARINE GONÇALVES NOVAES FONSECA (OAB 102272/MG) - Processo 0719151-81.2017.8.02.0001/02 - Cumprimento de 
sentença - Dissolução - AUTORA: Lidiane Rocha dos Santos - 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.

Karine Gonçalves Novaes Fonseca (OAB 102272/MG)
Ricardo Carvalho de Oliveira (OAB 8913/AL)

28ª Vara Cível da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 28º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA LUCIA DE FATIMA BARBOSA PIRAUÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0384/2019
ADV: AILTON CAVALCANTE BARROS (OAB 14205/AL) - Processo 0700561-46.2018.8.02.0090 - Adoção - Família - AUTORA: 

V.L.C. - C.D. - Instrução Data: 18/09/2019 Hora 09:30 Local: Sala de Audiencia Situacão: Pendente

Ailton Cavalcante Barros (OAB 14205/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 28º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA LUCIA DE FATIMA BARBOSA PIRAUÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0385/2019
ADV: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR (OAB 3843/AL), ADV: ALEXSANDRO FRAGA SANTANA (OAB 8310/SE) - 

Processo 0700440-18.2018.8.02.0090 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: A.A.B. - RÉU: S.E.T. - I 
RELATÓRIO Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de Tutela Antecipada, intentada por ARTHUR DE ALBUQUERQUE BAIA, menor 
púbere, assistido por seu genitor, o Sr. Carlos Alberto Borba de Barros Baia, ambos devidamente qualifi cados no processo, por intermédio 
de advogado legalmente constituído, em face do CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES - UNIT, objetivando a sua matrícula no curso 
de MEDICINA, com a dispensa da apresentação imediata da prova de conclusão do ensino médio ou similar. Discorre o demandante 
sobre a resistência da referida instituição de ensino em efetuar sua matrícula no curso de MEDICINA, graduação para o qual foi aprovado, 
através do vestibular promovido pelo próprio estabelecimento de ensino. Fundamentando seu pleito, trouxe à baila os arts. 6º, 205, 208, 
inciso V e 227 da Constituição Federal, além de jurisprudências acerca do tema, ao tempo em que pugnou pela concessão da tutela 
antecipada, haja vista a verossimilhança do direito alegado, bem como o periculum in mora, nos termos do art. 300 e seguintes do 
NCPC. Juntou os documentos de fl s. 08/13, dentre eles, uma lista/declaração de aprovados na instituição de ensino ré onde consta o 
nome do autor (fl s. 13), bem como uma declaração do COLÉGIO CONTATO de que o autor encontrava-se regularmente matriculado na 
3ª Série do Ensino Médio (fl s. 11). A liminar foi deferida às fl s. 15/20. Devidamente citado para, querendo, contestar a presente ação, o 
réu, às fl s. 43/47 pugnou pela improcedência da demanda, alegando, em síntese, que para o ingresso de qualquer estudante nos cursos 
de educação superior, é imprescindível a conclusão do Ensino Médio, a qual é comprovada através do histórico e certifi cado de 
conclusão. Posteriormente, o jovem ARTHUR DE ALBUQUERQUE BAIA acostou certifi cado e histórico escolar do Ensino Médio fi rmado 
pela Direção do COLÉGIO CONTATO, comprovando que havia concluído o ensino médio (fl s. 91/92). Com vista dos autos, o Ministério 
Público Estadual às fl s. 98/102, pugnou pela procedência da ação. É o relatório, fundamento e decido. II FUNDAMENTAÇÃO Nesse 
instante, para uma melhor análise da matéria em comento, é de bom norte trazer à baila os arts. 6º, 205, 208, inciso V e 227 da 
Constituição Federal, que rezam: Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho. Art. 208 - O 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: .................................... ................................... ............................. 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Art. 227 - É dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e 
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(Grifos nossos) Os dispositivos antes transcritos demonstram, com clareza meridiana que, com o advento da Constituição Federal de 
1988, a criança e o adolescente, deixaram de ser considerados objetos de direitos, adquirindo o status de sujeitos de direitos, passando 
a ser merecedores de uma proteção especial da família, da sociedade e do Poder Público, devendo estes criarem, com prioridade 
absoluta, condições dignas de acesso à educação, propiciando de forma sadia e harmoniosa o crescimento destes seres em 
desenvolvimento, inclusive lhes facultando o acesso aos mais elevados níveis da educação, observando-se sempre a capacidade de 
cada um. Corroborando os preceitos estabelecidos pela Lei Maior, o Estatuto da Criança e do Adolescente tratou de estabelecer medidas 
de proteção a infantes e jovens, quando seus direitos são ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado (art. 
98, I), privilegiando, inclusive, o direito fundamental à educação, de modo a garantir o pleno desenvolvimento desses seres em formação, 
bem como o preparo para o exercício da cidadania e a qualifi cação para o trabalho, mediante políticas públicas que lhes assegurem o 
acesso aos mais elevados níveis do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, consoante se 
depreende dos arts. 3º, 4º, caput, 5º, 6º, 53, caput e 54, inciso V, do ECA, que dispõem: Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fi m de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Art. 5º - 
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Art. 6º - Na interpretação 
desta Lei levar-se-ão em conta os fi ns sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
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coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Art. 53 - A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualifi cação para o 
trabalho, assegurando-se-lhes: .................................... ................................... ............................. Art. 54 - É dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: .................................... ................................... ............................. V - acesso aos níveis mais elevados do 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (Sem grifos nos original.). Por sua vez, a Lei nº 9.394/96, 
que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, também trouxe em seu bojo, a preocupação em ofertar às crianças e 
adolescentes, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, conforme a capacidade de cada um (art. 
4º, inciso V). Não obstante a vedação prevista no art. 35, inciso II, da Lei 9.394/96, foi deferida a medida liminar e a parte autora já iniciou 
curso superior, não podendo ser proferida sentença que prejudique a sua situação jurídica, sob pena de ofensa as normas acima citadas 
de especial proteção a juventude. Ademais, com a conclusão do ensino médio, a situação fática encontra-se consolidada, ensejando, 
portanto, na aplicação da Teoria do Fato Consumado, sob pena de causar desnecessário prejuízo ao autor, que se encontra devidamente 
matriculado na mencionada instituição de ensino, levando adiante a sua formação educacional e a sua qualifi cação para o trabalho. 
Ratifi cando esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça, como forma de evitar desnecessário prejuízo à parte, vem aplicando a 
Teoria do Fato Consumado, prelecionando: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. COLAÇÃO DE GRAU. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. TEORIA DO FATO 
CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1. A Teoria do Fato Consumado funda-
se no decurso do tempo que consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e 
afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Precedentes desta Corte: REsp 900.263/RO, DJ 12.12.2007; REsp 379.923/DF, DJ 14.09.2007; 
AgRg no REsp 902.489/MG; DJ 26.04.2007; REsp 887.388/RS, DJ 13.04.2007. 2. In casu, o contexto fático delineado nos autos, qual 
seja, o direito à matrícula no curso superior, mesmo em face de não ter cursado a primeira série do ensino fundamental em escola 
pública, quando o edital do certame vestibular exigia que os estudantes tivessem realizado exclusivamente o ensino fundamental e 
médio em escola pública, em decorrência de decisão auto-executória em sede de apelação em 29.11.2006 (fl s. 103/105), conduz à 
inarredável aplicação da Teoria do Fato Consumado. 3. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada 
não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC. 4. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido sufi cientes para embasar a decisão. 5. Agravo 
Regimental desprovido. (AgRg no Resp 1010263/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009). 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO 
ENSINO MÉDIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Discussão acerca do ingresso em universidade na hipótese de ausência de 
conclusão do ensino médio à época, cujo direito de matrícula foi assegurado por força de liminar. Foi informado, logo depois, que o aluno 
concluiu o ensino médio. 2. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte 
excessivo prejuízo e violar o art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido. (REsp 981.394/SC, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/11/2008). (Grifos nossos.). Seguindo 
essa linha de raciocínio, a 3ª Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, também vem se posicionando favoravelmente a 
manutenção da situação fática consolidada, ou seja, pela aplicação da Teoria do Fato Consumado, lecionando: REEXAME NECESSÁRIO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ENSINO FUNDAMENTAL SEM COMPLETAR A IDADE MÍNIMA. CONCESSÃO DO 
WRIT PARA DEFERIMENTO DA MATRÍCULA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 
DECISÃO UNÂNIME. 1. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação, o qual é indisponível e essencial à 
concretização do bem comum, atribuindo ao Estado o dever de torná-la acessível a todos, por meio da priorização de políticas públicas 
voltadas a sua efetivação; 2. Entende-se como acertada a sentença reexaminada, máxime porque, como bem observado pelo 
representante do parquet estadual em sua manifestação de fl s. 73/78, faz-se aplicável ao caso a Teoria do Fato Consumado, uma vez 
que a impetrante, a esta altura, já cursou a série cuja matrícula lhe fora inicialmente impedida pela autoridade coatora no ano letivo de 
2012 ; 3. Desse modo, ainda que o posicionamento reiterado desta Relatoria se dê no sentido da inadmissão de matrícula em fase 
posterior dos estudos quando exigências legais não tenham sido devidamente atendidas, há que se reconhecer como inarredável a 
aplicação da Teoria do Fato Consumado ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança em 
favor da Impetrante, objeto deste reexame; 4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confi rmada. Decisão unânime. (Reexame 
Necessário n. 0000419-22.2012.8.02.0049. Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva. Julgado em: 18/06/2015). (Grifo Nosso) III 
CONCLUSÃO Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com supedâneo nos arts. 6º, 205, 208, inciso V e 227, da Constituição 
Federal, nos arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 53, caput e 54, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 4º, inciso V, da Lei nº 9.394/96, 
assim como forte na doutrina e nas jurisprudências colacionadas aos autos, inclusive com lastro nos Princípios da Prioridade Absoluta, 
da Razoabilidade, na Doutrina da Proteção Integral e na Teoria do Fato Consumado, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 
confi rmando a antecipação de tutela antes concedida, uma vez que fi cou devidamente comprovado que o autor ARTHUR DE 
ALBUQUERQUE BAIA concluiu o ensino médio, conforme demonstram os documentos de fl s. 91/92 do processo. Outrossim, em virtude 
do jovem ARTHUR DE ALBUQUERQUE BAIA já encontrar-se devidamente matriculado no CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES - 
UNIT, no curso para o qual foi aprovado, levando adiante a sua formação educacional, bem como a sua qualifi cação para o trabalho, dou 
por cumprida a obrigação de fazer constante nos autos. Por fi m, condeno a parte demandada ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais) a título de honorários advocatícios, vez que se trata de demanda repetitiva, na qual inexiste dilação probatória. Sem custas, na 
forma da lei estatutária. Publique-se. Registre-se e Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Maceió,08 
de fevereiro de 2019. Maria Lucia de Fatima Barbosa Pirauá Juíza de Direito

Alexsandro Fraga Santana (OAB 8310/SE)
Derivaldo Targino Barreto Júnior (OAB 3843/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 28º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0386/2019
ADV: ANTÔNIO ANDRÉ DE MELO SÁ CAVALCANTI (OAB 8231/AL), ADV: GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO 

(OAB 12440/AL) - Processo 0700431-22.2019.8.02.0090 - Autorização judicial - Entrada e Permanência de Menores - REQUERENTE: 
Celebration Entretenimento Ltda ( Pré Reveillon) - Vão os autos ao Ministério Público Estadual.

Antônio André de Melo Sá Cavalcanti (OAB 8231/AL)
GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO (OAB 12440/AL)

29º Vara Cível da Capital-Confl itos Agrários, Possessórias e Imissão de Posse - Intimação de Advogados
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JUÍZO DE DIREITO DA 29º VARA CÍVEL DA CAPITAL-CONFLITOS AGRÁRIOS, POSSESSÓRIAS E IMISSÃO NA POSSE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2019
ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574CEAL) - Processo 0700023-16.2019.8.02.0095 - Reintegração / Manutenção de 

Posse - Posse - AUTORA: Maria Gois da Silva - DESPACHO: Em razão da ausência das partes, voltem-me os autos conclusos para 
deliberação.

ADV: ROLLAND MARQUES DE MEIRA (OAB 7161/AL) - Processo 0700565-94.2018.8.02.0054 - Reintegração / Manutenção de 
Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTOR: Antonio de Lisboa Costa Amorim - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao provimento 
13/2009 da CGJ, passo a executar atos necessários a fi m de expedir de Ofício para, conforme determinação do Despacho proferido à 
página 197. O referido é verdade, dou fé. Maceió, 10 de setembro de 2019 Silvio Cézar do Vale Ramos Técnico Judiciário

ADV: CLEBER DE SOUZA SILVA (OAB 11719/PB) - Processo 0709810-60.2019.8.02.0001 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - AUTOR: Maia Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Em razão da não citação e intimação da parte ré para comparecer a 
audiência designada para o dia 11/09/2019, às 9:00h (certidão de fl s. 217), bem como o pedido de redesignação realizado pela parte 
autora (fl s. 236), cancelo a citada audiência, deixando para designar nova data após as respostas dos ofícios. No mais, aguarde-se as 
respostas dos ofícios.

ADV: SEBASTIÃO CRISTOVAM SILVA DE ALBUQUERQUE (OAB 3771/AL), ADV: DJALMA MASCARENHAS ALVES NETO (OAB 
6756/AL) - Processo 0727097-07.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Esbulho possessório (art. 161, § 1º, II) - AUTOR: Benedito 
Gomesmda Silva e outro - RÉU: José Reginaldo da Silva e outro - SENTENÇA: Homologo, por sentença, o acordo formulado entre as 
partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com arrimo no art. 487, inciso III, alínea, “b” do Código de Processo Civil. 
Defi ro o benefício da justiça gratuita para a parte autora. Sem custas na forma do art. 90, §3º do CPC. As partes dispensam o prazo 
recursal. Arquive-se. As partes fi cam devidamente intimadas em audiência.

Cleber de Souza Silva (OAB 11719/PB)
Djalma Mascarenhas Alves Neto (OAB 6756/AL)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574CEAL)
Rolland Marques de Meira (OAB 7161/AL)
Sebastião Cristovam Silva de Albuquerque (OAB 3771/AL)

Varas Criminais da Capital

1ª Vara Criminal da Capital / Infância e Juventude - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO ACIOLI ARAÚJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANSELMO RONDINELLI RIBEIRO SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0338/2019
ADV: BRUNO DE GÓES GERBASE (OAB 8095/AL) - Processo 0000335-42.2014.8.02.0084 - Apuração de Infração Administrativa 

às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RÉU: JOSE EDSON DA SILVA 
AMARAL e outros - Instrução Data: 13/11/2019 Hora 08:15 Local: Sala de Audiencia Situacão: Pendente

Bruno de Góes Gerbase (OAB 8095/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO ACIOLI ARAÚJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JACQUELINE SILVA DOS ANJOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0339/2019
ADV: THEOFANES MATOS PEREIRA FILHO (OAB 9746/AL) - Processo 0700126-56.2019.8.02.0084 - Processo de Apuração 

de Ato Infracional - Homicídio Qualifi cado - INVESTIGAD: I.A.S.N. - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista à(o) douta(o) Advogado para Alegações Finais. Maceió, 10 de setembro 
de 2019. Jacqueline Silva dos Anjos Analista Judiciaria

Theofanes Matos Pereira Filho (OAB 9746/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0340/2019
ADV: FÁBIO PASSOS DE ABREU (OAB 7191B/AL) - Processo 0000072-68.2018.8.02.0084 - Execução de Medidas Sócio-Educativas 

- Medidas Sócio-educativas - INFRATORA: L.L.S. - Ciente das informações de fl s.90/91, aguarde-se relatório de acompanhamento.

Fábio Passos de Abreu (OAB 7191B/AL)

2ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALINNE RAMALHO BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0466/2019
ADV: BRUNNO DE ANDRADE LINS (OAB 10762/AL) - Processo 0096489-90.2008.8.02.0001 (001.08.096489-4) - Ação Penal - 

Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Walkido Albuquerque - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o 
Representante do Ministério Público e o Advogado de defesa, Dr. Bruno de Andrade Lins, OAB/Al nº10.762, para comparecerem à 
audiência de Instrução, Debates e Julgamento, que se realizará no dia 19/11/2019 às 14:15h. Intime o réu Walkido Albuquerque e as 
testemunhas de acusação, Adario Dias e Cicero caetano da Silva

BRUNNO DE ANDRADE LINS (OAB 10762/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALINNE RAMALHO BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0467/2019
ADV: MARINESIO DANTAS LUZ (OAB 9482/AL), ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA MONTEIRO CHAVES (OAB 14229/AL) - 

Processo 0700280-96.2017.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - INDICIADO: José Vicente dos Santos 
Filho - Welbert Moura Vitor dos Santos e outro - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o Representante do Ministério 
Público, Defensor Público e o advogado de defesa, Dr. Jefferson de Oliveira Monteiro Chaves, OAB/Al nº 14.229, para comparecerem à 
audiência de Instrução, Debates e Julgamento, que se realizará no dia 13/11/2019 às 15:00h. Requisite o réu Jackson dos Santos Filho 
pelo SIMAV. Intime a vítima Gilmar Vicente Caetano. Requisite o Policial Militar Aldy Renato Santana dos Santos.

Jefferson de Oliveira Monteiro Chaves (OAB 14229/AL)
MARINESIO DANTAS LUZ (OAB 9482/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALINNE RAMALHO BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0468/2019
ADV: ADRAILDO CALADO RIOS (OAB 4011/AL) - Processo 0023763-16.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Furto Qualifi cado - INDICIANTE: Justiça Pública - VÍTIMA: Geraldo Ribeiro de Lima - INDICIADO: Kleber Ferreira Amorim - Cícero 
Antônio da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo 
com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o Representante do Ministério Público e o advogado 
de defesa, Dr. Adraíldo Calado Rios. OAB/AL nº 4.011 para comparecerem à audiência de Instrução, Debates e Julgamento, que se 
realizará no dia 13/11/2019 às 14:00h. O réu Kleber Ferreira Amorim e a testemunha Geraldo Ribero de Lima já foram intimados às fl s. 
213. Requisite a testemunha PM Joselito Marques dos Santos. Intime o réu Cicero Antonio da Silva e a testemunha Thiago Agostinho 
Ribeiro da Silva

Adraildo Calado Rios (OAB 4011/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO BARROS DA SILVA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALINNE RAMALHO BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0469/2019
ADV: EDVALDO DE LIMA CHAVES (OAB 5335/AL), ADV: JANADARIS SFREDO (OAB 9542B/AL) - Processo 0022933-

50.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Rodrigo Cleiton Felix da 
Silva Brabo - VÍTIMA: O Estado - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas 
e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o Representante do Ministério Público 
e o advogado de defesa, Dr. Edvaldo de Lima Chaves, OAB/AL nº 5335, para comparecerem à audiência de Instrução, Debates e 
Julgamento, que se realizará no dia 08/11/2019 às 10:30h. Intime o réu e as testemunhas de defesa e acusação.

Edvaldo de Lima Chaves (OAB 5335/AL)
Janadaris Sfredo (OAB 9542B/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0470/2019
ADV: GERILO WANDERLEY BEZERRA JÚNIOR (OAB 4811/AL) - Processo 0004411-38.2012.8.02.0001 - Ação Penal - 

Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identifi cador de Veículo Automotor - INDICIADO: Josquitan dos Santos Lima - R.h. 
Vistos, etc. O aditamento da denúncia, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, tem cabimento até antes de proferida 
a Sentença. O Órgão do Ministério Público, independentemente de provocação judicial, pode aditar a denúncia. O Promotor de Justiça 
promove o ADITAMENTO DA DENÚNCIA, fl s. 341/342, para correção da capitulação deduzida na inicial, acrescentando o crime de 
falsifi cação de documento Público, ao que anteriormente fora ofertado e já recebido, de modo que passe a constar a seguinte tipifi cação: 
arts. 180, caput e 297, caput, ambos do CP (receptação simples e falsifi cação de documento público). Assim, estando presentes os 
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requisitos legais indispensáveis, RECEBO O ADITAMENTO, o qual fi ca fazendo parte integrante da Denúncia anteriormente oferecida 
e devidamente recebida, junto com as inclusas peças do inquérito. Dê-se ciência a Defesa do aditamento promovido, pelo prazo de 10 
(dez) dias. Cumpra-se.

ADV: JOÃO BRAZ AMORIM NETO (OAB 13754/AL) - Processo 0005041-02.2009.8.02.0001 (001.09.005041-0) - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Receptação - INDICIADO: Rafael Ribeiro Guimarães - Vista ao MP

ADV: JOSÉ ROBERTO OMENA SOUZA (OAB 5194/AL) - Processo 0017392-07.2009.8.02.0001 (001.09.017392-0) - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Roubo - INDICIADO: Mychell Jackson Camelo de Araújo e outro - R.h. Vistos etc. Defi ro em parte o pleito 
do Douto Promotor de Justiça, para, em atenção a celeridade processual, conceder-lhe 05(cinco) dias para a realização das diligencias 
requeridas às fl s.178. Intime-se ao Promotor de Justiça, o qual deve se pronunciar com o decurso do prazo. Cumpra-se.

ADV: ADRAILDO CALADO RIOS (OAB 4011/AL) - Processo 0026456-41.2009.8.02.0001 (001.09.026456-9) - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - INDICIADA: Keila Soares dos Anjos - Rh. Vistos etc. Diante da 
ofi cio de fl s. 197, ofi cie-se ao Coordenador do Centro de Custódia de Armas deste Tribunal, a fi m de que informe sobre a remessa ao 
Instituto de Criminalística da arma correlata aos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL), ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574CEAL) - Processo 0027798-
19.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Jackson Torres Cavalcante 
- R.h. Vistos etc. Vistas ao Ministério Público, a fi m de que se pronuncie sobre os ofícios acostados as fl s. 205/210. Cumpra-se.

ADV: VALDIR RODRIGUES DA SILVA (OAB 3966/AL) - Processo 0031648-81.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo - RÉU: Thiago Oliveira de Moura e outro - R.h. Vistos etc. Defi ro em parte o pleito do Douto Promotor de Justiça, para, em 
atenção a celeridade processual, conceder-lhe 05(cinco) dias para a realização das diligencias requeridas às fl s.288. Intime-se ao 
Promotor de Justiça, o qual deve se pronunciar com o decurso do prazo. Cumpra-se.

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - Processo 0045268-63.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Roubo - INDICIADO: Leandro Costa da Silva - Autos n° 0045268-63.2011.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Autor: 
Justiça Pública Indiciado: Leandro Costa da Silva DESPACHO R.h. Vistos etc. Considerando as Alegações Finais apresentadas pelo 
Ministério Público, fl s. 205/207; Vistas à Defensoria Pública Estadual para apresentação das Alegações Finais, nos termos do artigo 403, 
§ 3º do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Barros da Silva Lima Juiz de Direito

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - Processo 0085376-42.2008.8.02.0001 (001.08.085376-6) - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Roubo - INDICIADO: Luiz Fernando da Silva e outro - R.h. Vistos etc. Ofi cie-se a SERIS, a fi m de que, caso a 
mesma possua atestado de óbito do réu Luiz Fernando da Silva, encaminhe a esta 2ª Vara Criminal da Capital. Ainda, em paralelo, com 
o intuito de evitar morosidade processual, ofi cie-se aos cartórios de registro civil da da capital a fi m de enviem, caso tenham emitido, 
atestado de óbito do réu Luiz Fernando da Silva. Cumpra-se.

ADV: ALEXSON MARCOS CAVALCANTE COSTA (OAB 9456/AL) - Processo 0700453-52.2019.8.02.0067 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: Paulo Eduardo dos Santos - R.h. Vistos etc. Vistas ao 
Ministério Público. Cumpra-se.

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0700599-39.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - 
DENUNCIDO: ANIZIA ALVES DA SILVA - R.h. Vistos etc. Defi ro o pedido de fl s. 87, ao passo que aguarde-se a realização da audiência 
de instrução e julgamento.

ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL) - Processo 0700837-49.2018.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo Majorado - RÉU: Alisson dos Santos Lima e outro - Autos n° 0700837-49.2018.8.02.0067 Ação: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Réu e Vítima: Ademir Silva dos Santos e outros DESPACHO R.h. Vistos etc. 
Cumpra-se com URGÊNCIA determinação constante em assentada de fl s. 235/238, no que tange a que seja ofi ciado ao GIDG, sob 
os cuidados do Sr. Berenaldo Lessa de Souza Júnior para que seja localizado o endereço da vítima Ana Flávia Leite da Silva. Após 
a juntada do novo endereço, expeça-se o mandado de intimação com URGÊNCIA para oitiva da vítima em audiência de instrução e 
julgamento, redesignada para o dia 16 de Outubro de 2019 às 13:30h. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Barros 
da Silva Lima Juiz de Direito

ADV: MARY ANNE NUNES PEIXOTO (OAB 2747/AL) - Processo 0701060-70.2016.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: MAX JORGE DE BARROS JUNIOR - R.h. Vistos etc. Transitado em julgado da sentença 
penal condenatória de fl s. 178/192, mediante certidão, atualize-se o histórico de partes inserindo os eventos sentença condenatória e 
trânsito em julgado a fi m de que o nome do réu MAX JORGE DE BARROS JÚNIOR, seja incluído no rol dos culpados. Expeça-se a guia 
de execução de execução defi nitiva. Demais expedientes necessários. Cumpra-se.

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - Processo 0712452-45.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: João Pedro da Gama Santos e outro - Rh. Vistos etc. Diante da certidão do ofi cial de 
justiça de fl s. 229, a qual atesta o insucesso da intimação do réu, intime-se via edital, nos moldes do art. 392, IV Código de Processo 
Penal. Por fi m, certifi que-se da intimação pessoal do Defensor Público. Cumpra-se.

ADV: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (OAB 7956/AL), ADV: ADRAILDO CALADO RIOS (OAB 4011/AL), ADV: NICE CORONADO 
TENORIO CAVALCANTE (OAB 12572/AL) - Processo 0715949-33.2016.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Incêndio - 
VÍTIMA: A.V.V. - RÉU: Vanderson Jorge Sales da Silva e outros - R.h Vistos etc. Foi apresentada a resposta a acusação dos denunciados 
ITAÇUARI ITAYRA CAMELO DE MACENA SILVA, JOSÉ TÉRCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (fl s. 321/323). e Vanderson Jorge Sales 
da Silva (fl s. 332/333). Insta frisar que as defesas dos réus supracitados aduziram que como não há qualquer preliminar a serem 
arguidas no presente momento, deixam para realizar a defesa de mérito em momento posterior e mais oportuno para as defesas dos 
mesmos. O art. 397-A do Código de Processo Penal preconiza que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verifi car 
a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado 
evidentemente não constituir crime ou já estiver extinta a punibilidade. Como se verifi ca na redação do artigo, a absolvição sumária 
apenas pode ser deferida se uma das hipóteses do dispositivo acima transcrito estiver cabalmente comprovada, não havendo nenhuma 
margem de dúvida, nem qualquer possibilidade de prolação de sentença condenatória. No caso, faz-se necessária a colheita de provas 
a fi m de averiguar se os fatos narrados na denúncia são ou não verdadeiros, já que os argumentos até então apresentados pelas 
defesas não elidem de forma defi nitiva a imputação. Sendo assim, determino que seja designada audiência de instrução e julgamento, 
intimando-se o Ministério Público, os réus e seus defensores, bem como as testemunhas de acusação. Deverá constar no mandado de 
intimação dos réus ITAÇUARI ITAYRA CAMELO DE MACENA SILVA, JOSÉ TÉRCIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e Vanderson Jorge 
Sales da Silva, que poderão comparecer acompanhados de testemunhas, caso tenham interesse. Intimem-se as Defesas e o Ministério 
Público. Cumpra-se.

ADV: RICARDO LÔBO RAMIRES MALTA (OAB 5884/AL) - Processo 0717971-30.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo - INDICIADO: Akawan Leyke de Oliveira Lins - 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, para o dia 19 de 
novembro de 2019, às 13 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.
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ADV: ADRAILDO CALADO RIOS (OAB 4011/AL) - Processo 0725666-98.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Furto Qualifi cado - RÉ: Claudiane Batista da Silva - Cleidson da Silva Nascimento - Rosilene dos Santos Lima - Autos n° 0725666-
98.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Réu e Vítima: Claudiane 
Batista da Silva e outros DESPACHO R.h. Vistos etc. Ciente do Ofício s/n°/2019 - OPLIT, enviado a este juízo, fl s. 485/486. Nesse ínterim, 
requisite-se a PM Vanessa de Araújo Queiroz para comparecer em audiência de instrução e julgamento designada para 30/04/2020, 
às 14h, na 2° Vara Criminal da Capital. Ademais, atualiza-se o histórico de partes e tarjas processuais, tendo em vista que todos os 
acusados encontram-se soltos (fl s. 69, 445/446 e 469/470). Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antonio Barros da Silva 
Lima Juiz de Direito

ADV: HELVIO CORREIA BARROS JUNIOR (OAB 11534/AL), ADV: KELLY KATARINE DE ALMEIDA ALEIXO (OAB 11717/AL) - 
Processo 0727518-65.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIANTE: 
Policia Civil do Estado de Alagoas - R.h. Vistos etc. Vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Adraildo Calado Rios (OAB 4011/AL)
Alexson Marcos Cavalcante Costa (OAB 9456/AL)
André Barbosa da Rocha (OAB 7956/AL)
Fidel Dias de Melo Gomes (OAB 12607/AL)
Gerilo Wanderley Bezerra Júnior (OAB 4811/AL)
HELVIO CORREIA BARROS JUNIOR (OAB 11534/AL)
João Braz Amorim Neto (OAB 13754/AL)
José Roberto Omena Souza (OAB 5194/AL)
KELLY KATARINE DE ALMEIDA ALEIXO (OAB 11717/AL)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574CEAL)
Mary Anne Nunes Peixoto (OAB 2747/AL)
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE (OAB 12572/AL)
Ricardo Lôbo Ramires Malta (OAB 5884/AL)
Ronivalda de Andrade (OAB 22923/AL)
Valdir Rodrigues da Silva (OAB 3966/AL)

2ª Vara Criminal da Capital - Atos Cartorários e Editais

Autos nº: 0727511-44.2013.8.02.0001
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário. 
Autor: Ministério Público Estadual  - GECOC 
Réu: Jonathan dos Santos e outro 
Intimando(a)(s): JONATHAN DOS SANTOS, Brasileira, com endereço à Rua  das Palmeiras, 206, Chã de Bebedouro, CEP 57018-800, Maceió - AL 
E HERMESON FELIPE DE MORAES LIMA, Brasileira , com endereço à Travessa Israel, 10,
Mercearia Cobal, Clima Bom I,, Clima bOM, CEP 57000-000, Maceió - AL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AÇÃO PENAL
COM PRAZO DE 60 DIAS (art. 392, do CPP)

    Parte Conclusiva da Sentença, proferida em AUDIÊNCIA: Aos 28 de agosto de 2019, às 13:30h, na 
2ª Vara Criminal da Capital, no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, situado à Av. Presidente Roosevelt, s/n, Barro Duro, Nesta Capital, 
presentes o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital Dr. Antonio Barros da Silva Lima, o representante do Ministério Público Dr. Roberto 
Salomão do Nascimento, ausentes os réus Jonathan dos Santos e Hemerson Felipe de Moraes Lima, representados pelo Defensor Dr. Ryldson Martins 
Ferreira, para participarem da audiência de instrução e julgamento do processo em epígrafe. ABERTA AUDIÊNCIA, pelas partes foi dito o que se 
encontra gravado no CD acostado aos autos, bem como em HD externo no cartório deste Juízo, fi cando facultado às partes a gravação em CD ou 
em PEN DRIVE, tudo de acordo com o artigo 475 do CPP. Pela ordem, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela prescrição dos crimes. Em 
seguida passou o MM Juiz a proferir o seguinte despacho: O processo deve ser arquivado após o registro da sentença, em virtude de a Sentença ter 
sido publicada em audiência e o Ministério Público e Defesa terem sido intimados, inclusive, renunciando ao prazo recursal. Os acusados devem ser 
intimados por edital no prazo de 60 dias em virtude da revelia. Tudo conforme mídia acostada aos autos. Desde já intimados os presentes. Cumpra-
se. Nada mais sendo dito o Juiz mandou encerrar o presente termo que, após lido, assinam. Eu, Juliana Leite de França Lopes, Estagiária, digitei e 
subscrevi. 28 de agosto de 2019. Prazo para Recurso: 5 (cinco) dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em 
local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) 
quanto ao teor da sentença prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte superior deste edital, bem como para interpor(em) o respectivo 
recurso, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e publicado na forma da lei.

Maceió, 30 de agosto de 2019.

 Antonio Barros da Silva Lima
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO –  DEFESA PRELIMINAR
PRAZO DE 15 (QUINZE)  DIAS
 

 O(a) Exmo(a) Dr(a). Antonio Barros da Silva Lima, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, na forma da Lei, etc.
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 FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que tramita por este Juízo os autos de Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Furto Qualifi cado n.º 0700525-10.2017.8.02.0067, requerida pelo(a) Ministério Público, em desfavor de  RONIEL DA 
SILVA BATISTA, Brasileira, Solteiro, Autônomo, RG 36430277SSP/AL, pai José Ronaldo Batista, mãe Elisangela Maria da Silva Mata, Nascido/
Nascida 27/07/1995, natural de Maceió - AL, Outros Dados: 3324-5751, com endereço à Rua da Bíblia, 09, Próximo a Praça, Centro, CEP 57000-000, 
Paripueira - AL, este(a) atualmente em local incerto e não sabido, fi cando o(a) mesmo(a) CITADO(A)  para apesentar defesa preliminar em 10(dez) 
dias, advertindo-o de que poderá, por esta via, argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justifi cações, 
especifi car as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo 08 ( oito),qualifi cando-as e requerendo sua intimação, se necessário, nos moldes 
dos artigos 396, 396-A e 532 do CPP, com redação dada pala lei 11.719/08. Conste no mandado a advertência se o acusado tem defensor constituído, 
e, caso não possua, se detém condições de constituir ou se deseja se assistido pela Defensoria Pública. Ainda, deve o acusado fi car ciente, de que a 
partir do recebimento da denúncia, haverá o dever de informar ao juízo sobre quaisquer mudanças de endereço, sob pena do processo prosseguir sem 
a presença do mesmo,  e responder aos seus termos, até a fi nal sentença, tudo sob as penas da revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e publicado na forma da lei.

  Maceió, 04 de setembro de 2019.

Antonio Barros da Silva Lima
Juiz de Direito

3ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0340/2019
ADV: ANTONIO FERNANDES DIOGENES (OAB 314196/SP), ADV: KATHERINE RIBEIRO DIÓGENES (OAB 226736/SP), ADV: 

ELIDA DE SOUZA SILVA (OAB 409052/SP) - Processo 0000220-47.2012.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tentativa de 
Roubo - RÉ: Aracy Lins - DECISÃO Considerando o Habeas Corpus nº 0800111-16.2019.8.02.9002 que concedeu liberdade provisória 
a ré ARACY LINS, conforme informações de fl s. 349/352, REVOGO a decisão de fl s. 333/334 e DETERMINO a expedição de carta 
precatória objetivando o interrogatório da ré no local de sua residência, bem como a fi scalização e acompanhamento das medidas 
cautelares impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fl s. 351), conforme endereço apresentado as fl s. 358. Cumpra-se. Maceió , 09 de 
setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: MARCOS DE SOUZA FRAGOSO (OAB 11325/AL) - Processo 0002322-33.1998.8.02.0001 (001.98.002322-0) - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo - RÉU: Arthur Correia Sobrinho - Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo o Advogado da parte ré, Dr. Marcos de Souza Fragoso, OAB/
AL nº 11.325, para ciência da expedição de carta precatória para a Comarca de Paulínia/SP com o objetivo de oitiva da testemunha 
Graciliano Fornaziere Teixeira.

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0009530-33.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Injúria - RÉU: H.M.C. - DESPACHO Encaminhe-se cópia das fl s. 251 ao CEAPA para as providências cabíveis. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: PEDRO AUGUSTO SOUZA BASTOS DE ALMEIDA (OAB 14398/AL), ADV: ERICK GABRIEL ALBINO ALENCAR (OAB 14262/
AL), ADV: AUGUSTO CÉSAR BOMFIM SANTOS FILHO (OAB 6838/AL), ADV: PAULO VITOR FERNANDES BEZERRA (OAB 12981/AL) 
- Processo 0044087-90.2012.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: 
Cícero Ferreira da Silva - DESPACHO Ciente do Acórdão, de fl s. 251/256. Cumpra-se as determinações contidas na parte fi nal do 
Acórdão de fl s. 251/256, promovendo as alterações no tocante ao reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do apelante. 
Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: LEANDRO RICARDO FERREIRA GOMES DE LIMA (OAB 10488/AL), ADV: ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 
5123/AL), ADV: HUGO BRITO MONTEIRO DE CARVALHO (OAB 9654/AL), ADV: ALBERTO ANDERSON ROMÃO DOS SANTOS (OAB 
14283/AL), ADV: BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL) - Processo 0700021-43.2013.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Furto Qualifi cado - RÉU: GERALDO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR - ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS e outro - 
DECISÃO Considerando a certidão de fl s. 568, revogo a decisão que reapreciou a prisão preventiva do réu (fl s. 558) e DETERMINO que 
se promova a atualização necessária para sanar o equívoco. Após, autos conclusos para prolação da sentença. Maceió , 10 de setembro 
de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAÚJO (OAB 11071/AL) - Processo 0700373-98.2013.8.02.0067 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Antonio Marcos Monteiro Neto - SENTENÇA Cuida-se de ação penal que move o MINISTÉRIO 
PÚBLICO em face de ANTONIO MARCOS MONTEIRO NETO, devidamente qualifi cado na inicial de fl s. 76/78, por incidência 
comportamental no crime de Roubo Majorado, com emprego de arma e mediante concurso de pessoas, com base no que preceitua o 
artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP. Registram os autos do inquérito policial que no dia 08/11/2013, por volta das 16 horas, o policial 
militar, Sr. SÉRGIO DOS SANTOS BEZERRA, encontrava-se de serviço com sua guarnição, quando recebeu um chamado para se 
dirigir até a residência do ora denunciado, eis que uma moto, que havia sido utilizada para a prática do crime de roubo a um Depósito de 
Bebidas, encontrava-se estacionada em frente ao supracitado endereço. Consta, inclusive, que o denunciado encontrava-se em sua 
residência no momento da chegada dos Policiais Militares, havendo o mesmo apresentando a documentação da motocicleta Honda CG 
150 Fan Esi, placa NMD 2035, conforme auto de apresentação e apreensão, de fl s. 12, onde constava seu nome, negando haver 
participado do crime de roubo ocorrido naquele dia. Registra-se que a testemunha, Sr. ANDERSON DOS SANTOS, que trabalha no 
Depósito roubado, afi rma que naquele dia, por volta das 10 horas, 02 (dois) indivíduos adentraram no estabelecimento de modo suspeito. 
Ocorre que, por volta das 15 horas, os mesmos retornaram e praticaram o crime de roubo, estando um dos acusados armado. Na 
ocasião, subtraíram um notebook, energéticos e todo o dinheiro que estava no caixa. Salienta-se que um vizinho que suspeitou da 
situação, anotou o número da placa da moto utilizada para a prática do crime. Cumpre mencionar que o Representante da vítima contou 
que o denunciado foi reconhecido pelo seu funcionário como sendo a pessoa que deu carona para a fuga do meliante que roubou seu 
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estabelecimento. Por fi m, foi dada voz de prisão ao autuado, sendo este conduzido para a Central de Flagrantes para que fossem 
adotadas as providências legais. Concluído o retro Inquérito Policial, às fl s. 01/23 e 36/67. Auto de prisão em fl agrante devidamente 
homologado em 10/11/2013, às fl s. 24/28, tendo sido convertida em prisão preventiva ao acusado. Em decisão proferida em 11/11/2013, 
este Magistrado concedeu a liberdade provisória do réu, conforme fl s. 30/31. Alvará em 13/11/2013, às fl s. 75. A denúncia em desfavor 
do réu, foi apresentada às fl s. 76/78, tendo sido recebida em todos os seus termos, fl s. 80. Citado o réu, foi apresentada resposta à 
acusação, às fl s. 85/87. Em decisão proferida em 10/02/2014, fora deferido por este Juiz a restituição de coisa apreendida em favor do 
réu, de fl s. 98. Juntada de Laudo Pericial (Exame de Corpo de Delito), realizado no acusado, às fl s. 101. Instado a se manifestar o MP 
(fl s. 182), em 29/01/2019, requereu a dispensa da testemunha arrolada, Sr. ADERSON DOS SANTOS, de fl s. 182. Na audiência realizada 
em 20/05/2019, o MP requereu a dispensa da vítima faltosa, Sra. SELMA MARGARETH SILVA BRITO, às fl s. 227/228. Durante a 
instrução criminal realizada em 20/05/2019 foram feitas as coletas dos depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação, em 
seguida, qualifi cado e interrogado o réu (fl s. 233). Sem mais incidentes processuais, o Ministério Público apresentou suas Alegações 
Finais sob a forma de memoriais, de fl s. 240/243, onde pugnou pela condenação do Réu, pelo crime de Roubo Majorado, com emprego 
de arma e mediante concurso de pessoas, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP. Por seu turno, em sua promoção fi nal, a 
defesa do acusado, às fl s. 247/248, requereu pela exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, face à ausência do objeto nos 
autos, nos termos do artigo 157, §2º, inciso I, do CP. Em caso de condenação, requereu pela aplicação da pena mínima, bem como pelo 
reconhecimento das atenuantes da confi ssão espontânea e menoridade relativa (artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP). É, em síntese, o 
relatório. DA FUNDAMENTAÇÃO No mérito a ação penal é plenamente procedente. Consta da denúncia que no dia 08/11/2013, o 
acusado na companhia de seu comparsa chamado “Tata”, praticaram o crime de Roubo Majorado. A materialidade do roubo majorado é 
incontroversa, restou bem demonstrada pela colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Boletim de ocorrência 
e IP e auto de apresentação e apreensão (fl s. 12), bem como confi ssão do próprio réu. A autoria é, igualmente, induvidosa. Iniciada a 
instrução criminal, a testemunha arrolada pela acusação, SÉRGIO DOS SANTOS BEZERRA, policial militar, ratifi cou suas informações 
prestadas perante a Autoridade Policial. Informou que no dia do fato estava de serviço com sua guarnição, quando recebeu um chamado 
para se dirigir até a residência do ora denunciado, eis que uma moto, que havia sido utilizada para a prática do crime de roubo a um 
Depósito de Bebidas, encontrava-se estacionada em frente ao supracitado endereço do réu. Disse que o acusado contou que emprestou 
a moto a um colega, conhecido como “Tata”, porém, que não sabia que ele tinha utilizada a moto para praticar assaltos. Relatou que ao 
se realizar a abordagem, o réu se apresentou como sendo o proprietário da moto. Alegou que o acusado ainda foi reconhecido pelo 
funcionário da empresa vítima. Por fi m, afi rmou que o acusado foi detido, sendo encaminhado até uma Delegacia, para as providências 
necessárias, conforme audiência realizada em 20/05/2019, de fl s. 233. Dito isto, há de se concluir que merece respaldo a alegação da 
testemunha supramencionada, tendo em vista ser o mesmo Policial Militar e, difícil é concluir que esteja mentindo perante a Justiça. 
Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senão vejamos, in verbis: Ementa: APELAÇÃO CRIME. 
DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CP. DIREÇÃO PERIGOSA NA VIA PÚBLICA. ART 34 DO DL 3.688/41. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO CONDENATÓRIA. Prova sufi ciente para amparar o decreto condenatório. Depoimento de policial militar que se revela 
coerente desde a fase policial, nada havendo nos autos que permita infi rmar a credibilidade deste. Confi ssão do acusado que apenas 
reforça o juízo condenatório. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignifi cância, uma vez que o delito de desobediência tem 
como sujeito passivo o Estado enquanto a contravenção penal do art. 34 tem como bem tutelado a incolumidade pública. APELO 
DESPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71002978757, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, 
Julgado em 28/03/2011). Por fi m, o réu ANTONIO MARCOS MONTEIRO NETO, em seu interrogatório confessou a prática do crime de 
roubo majorado. Informou que no dia do fato estava com sua motocicleta Honda CG 150 Fan Esi, placa NMD 2035, quando avistou seu 
colega de infância conhecido como “Tata”, momento em que seu amigo portava um capacete na mão e ao o encontrar deu a mão para 
que parasse, pedindo para trazê-lo até a sede da Polícia Rodoviária Federal. Disse que no momento em que se aproximou do imóvel, 
“Tata” entrou empurrando a moto, e quando retornou proferia a seguinte frase: “bora bora”, e ao indagar ao seu amigo, este continuava 
afi rmando “vamos”, ocasião em que observou algumas pessoas olhando para ele, e assim, disse para “Tata”: “rapaz minha moto!”, 
momento em que seu amigo falou: “acelere e vá em frente”. Alegou que posteriormente, soube do envolvimento de sua moto em um 
assalto, oportunidade em que a viatura policial se dirigiu até a sua residência, momento em que foi detido, conforme audiência realizada 
em 20/05/2019, de fl s. 233. Neste sentido: “A confi ssão, já chamada de rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento 
judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção de responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de 
autoamputação falsa, constitui elemento valioso para justifi car a condenação” RJDTACRIM 40/221. Observo que a qualifi cadora foi 
devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, e confi ssão do próprio réu, diga-se consistente, 
de que o delito ocorrido fora praticado com emprego de arma e mediante concurso de pessoas. No mais, o acusado, em suas alegações 
fi nais, nenhuma prova produziu no sentido de excluir sua culpabilidade, além do que a Defesa se resumiu em requerer, em seus atos 
fi nais, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, face à ausência do objeto nos autos, nos termos do artigo 157, §2º, 
inciso I, do CP. Em caso de condenação, requereu pela aplicação da pena mínima, bem como pelo reconhecimento das atenuantes da 
confi ssão espontânea e menoridade relativa (artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
contido na denúncia e, por conseguinte, CONDENO o Réu ANTONIO MARCOS MONTEIRO NETO, devidamente qualifi cado na inicial, 
como infrator do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP. DA DOSIMETRIA DA PENA Comprovada a prática do delito narrado na denúncia, 
consoante demonstrado no item anterior, passo a dosar a pena do condenado, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ARTIGO 157, §2º INCISOS I e II, DO CP) Culpabilidade. É 
alta a reprovabilidade da conduta, sendo praticado o crime de modo consciente, fato ocorrido em 08/11/2013, por volta das 16 horas, 
quando o policial militar, Sr. SÉRGIO DOS SANTOS BEZERRA, encontrava-se de serviço com sua guarnição, momento em que recebeu 
um chamado para se dirigir até a residência do ora denunciado, eis que uma moto, que havia sido utilizada para a prática do crime de 
roubo a um Depósito de Bebidas, encontrava-se estacionada em frente ao supracitado endereço. Reporta-se que o acusado encontrava-
se em sua residência no momento da chegada dos Policiais Militares, havendo o mesmo apresentando a documentação da motocicleta 
Honda CG 150 Fan Esi, placa NMD 2035, onde constava seu nome, negando haver participado do crime de roubo ocorrido naquele dia. 
Entretanto, a testemunha, Sr. ANDERSON DOS SANTOS, que trabalha no Depósito roubado, afi rma que naquele dia, por volta das 10 
horas, 02 (dois) indivíduos adentraram no estabelecimento de modo suspeito. Ato contínuo, por volta das 15 horas, os mesmos 
retornaram e praticaram o crime de roubo, estando um dos acusados armado. Ressalta-se que na ocasião, subtraíram um notebook, 
energéticos e todo o dinheiro que estava no caixa. Deslumbra-se que um vizinho que suspeitou da situação, anotou o número da placa 
da moto utilizada para a prática do crime. Ademais, o Representante da vítima informou que o denunciado foi reconhecido pelo seu 
funcionário como sendo a pessoa que deu carona para a fuga do meliante que roubou seu estabelecimento. Desse modo, a empreitada 
criminosa foi realizada em local movimentado e em plena luz do dia, o que demonstra certa audácia do acusado, tratando o ato delituoso 
de forma leviana, principalmente quando se tratando do caso à baila, eis que é sabido que as pessoas por alí transitam. Por fi m, o ato 
demonstrou grande ousadia e frieza, conforme se vê através das provas carreadas aos autos, sendo o item valorado de forma negativa 
para o Réu. Antecedentes. Constam nos autos que o condenado é réu primário. Conduta Social. Não há elementos nos autos que 
possibilitem sua aferição, sendo o item valorado de forma positiva para o Réu. Personalidade do Agente. Não há elementos nos autos 
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que possibilitem sua aferição, sendo o item valorado de forma positiva para o Réu. Motivos. Não há elementos nos autos que possibilitem 
sua aferição, sendo o item valorado de forma positiva para o Réu. Circunstâncias. As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, 
sendo que constituem em causa de aumento da pena, razão pela qual deixamos de valorá-la, para não incorrer em bis in idem. 
Consequência. O delito trouxe maiores consequências, uma vez que o representante da empresa vítima alega que nada foi recuperado 
após o roubo (fl s. 07), tendo de arcar com os prejuízos fi nanceiros. Comportamento da Vítima. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no 
sentido de que o comportamento neutro da vítima não pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-
base. Assim, nos termos do art. 59, do CPB, fi xo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não vislumbro nenhuma 
agravante, noutro norte, presente duas atenuantes, quais sejam a da confi ssão espontânea e menoridade relativa, prevista no art. 65, 
incisos I e III, “d”, do CPB, fi cando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Ademais, ausente causa de diminuição de pena, entretanto, 
está presente a causa de aumento de pena decorrente da qualifi cadora, pelo concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 
1/3 (um terço), pelo que fi xo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo que determino que a pena privativa de 
liberdade seja inicialmente cumprida em regime semiaberto, em consoante previsto no art. 33, §2º, “b” CP. DA PENA DE MULTA Fixo a 
pena de multa, observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, em 18 (dezoito) dias-multa. Não vislumbro nenhuma 
agravante, noutro norte, presente duas atenuantes, quais sejam a da confi ssão espontânea e menoridade relativa, prevista no art. 65, 
incisos I e III, “d”, do CPB, fi cando a pena em 10 (dez) dias-multa. Ademais, ausente causa de diminuição de pena, entretanto, está 
presente a causa de aumento de pena decorrente da qualifi cadora, pelo concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 
(um terço), fi cando em 13 (treze) dias-multa, tornando-a defi nitiva, estabelecendo que o valor corresponde a UM TRIGÉSIMO salário 
mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção vigente, quando da execução (art. 49 do 
CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta 
sentença (art. 50 do CPB). Não havendo pagamento voluntário, após a intimação para tal, no prazo de que trata o art. 50 do CPB, 
extraia-se certidão, encaminhando-a ao Exmo. Sr, Procurador Chefe da Fazenda Pública Nacional, neste Estado, para adoção das 
medidas cabíveis, nos termos do artigo 51 do CPB, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 9.268/96. DA SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera o limite objetivo previsto no art. 44, 
I, do CPB, deixo de aplicar a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direito, por não ser cabível ao caso em deslinde. 
DETRAÇÃO Determino seja computado o tempo que o réu ANTONIO MARCOS MONTEIRO NETO permaneceu preso provisoriamente, 
isto é, 05 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 42, do CP. DISPOSIÇÕES FINAIS Concedo o direito do réu de recorrer em liberdade, 
uma vez que o mesmo já está nessa situação, permaneceu quase todo o processo solto, e foi condenado a uma pena onde será 
cumprida inicialmente em regime semiaberto. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, eis que boa parte do processo 
esteve sendo defendido por advogado particular. Havendo bens apreendidos, determino a doação para uma instituição vinculada ao 
Poder Judiciário. Se tratar-se de documentos, determino a destruição. Sendo armas e munições, que sejam encaminhadas para o 
Exército para os devidos fi ns. Após o trânsito em julgado: Remetam-se os autos à Contadoria do Fórum para o cálculo das custas 
processuais e da multa imposta; Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, 
conforme art. 809 do CPP; Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, com base no art. 5º, LVII, da CF/88 e art. 393, II, do CPP; 
Comunique-se o deslinde da relação processual ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, em face da suspensão dos direitos 
políticos do sentenciado, conforme o art. 15, inc. III, da CF/88; Expeça-se Guia de Execução defi nitiva em desfavor do réu condenado; 
P.R.I. Maceió, 10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: JANOR FERREIRA DA SILVA (OAB 3081/RO), ADV: MAYARA HELOISE CAVALCANTI DA SILVA (OAB 16117/AL) - Processo 
0700429-58.2018.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando - INDICIADO: Marcelo Douglas Silva dos 
Santos - Gilson Ferreira dos Santos - Jose Lucien Silva Felintro - Edgledson Jonatas Silva Vieira e outros - DESPACHO Intimem-se o 
Ministério Público, bem como a defesa para tomar ciência do inteiro teor do laudo pericial de fl s. 572/579, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, autos conclusos. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: FERNANDO ANTÔNIO BRAGA BARBOSA (OAB 4912/AL), ADV: WESLEY METUZALEMKART FELICIANO SILVA (OAB 
12630/AL) - Processo 0700549-67.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas 
- INDICIADO: Cristiano de Oliveira Rocha - DECISÃO Recebo a resposta à acusação em favor do réu CRISTIANO DE OLIVEIRA 
ROCHA, de fl s. 95/96. Por fi m, inclua-se o processo em pauta de audiências, priorizando os processos de META e com réus presos. 
Intimações e expedientes necessários. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL), ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL), ADV: 
JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL) - Processo 0700696-68.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo 
Majorado - RÉU: Júlio César Almeida Melo - José Bruno Silva de Vasconcelos e outro - DECISÃO Nos termos do artigo 593, do 
CPP, recebo a presente apelação em favor do réu JÚLIO CESAR ALMEIDA MELO, por própria e tempestiva. Intime-se o advogado 
do recorrente, Dr. João Luiz Batista da Silva para interpor as razões recursais, no prazo legal. Expeça-se os respectivos mandados de 
intimação. Após, autos conclusos. Maceió , 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: DANIEL NASCIMENTO TAVARES (OAB 12316/AL), ADV: RHARY GUBERTHO VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB 15141/
AL) - Processo 0700710-48.2017.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Luiz Alex Silva dos Santos 
e outro - SENTENÇA Cuida-se de ação penal que move o MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX 
LOPES CALHEIROS MENDONÇA, devidamente qualifi cados na inicial de fl s. 116/121 por incidência comportamental do crime de Roubo 
Majorado, com emprego de arma, mediante concurso de pessoas e quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua 
liberdade, com base no que preceitua o artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso I e artigo 29, todos do Código Penal. 
Registram os autos do inquérito policial que no dia 05/08/2017, por volta das 00 hora, na Rua Arthur Vital da Silva, nº 103, no bairro da 
Gruta de Lourdes, nesta capital, os denunciados, em comunhão de desígnios, conscientes e voluntariamente, mediante violência e 
grave ameaça, subtraíram para si a quantia de R$101,10 (cento e um reais e dez centavos) da empresa “Leãozinho Hamburgueria”, 
conforme auto de apresentação e apreensão, de fl s. 14. Consta, inclusive, que os funcionários da empresa “Leãozinho Hamburgueria” 
estavam conversando em frente a referida lanchonete, quando os acusados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto, 
portando armas de fogo, oportunidade em que as vítimas correram para dentro do estabelecimento. Registra-se que os denunciados 
ingressaram na Lanchonete e passaram a revirar todo o estabelecimento, chegando a arrancar da parede uma TV grande, não 
subtraindo-a por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, face a chegada dos policiais no local do crime. Contudo, os acusados 
chegaram a subtrair do caixa a quantia de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos), os quais foram restituídos a vítima. Ressalta-se 
que os denunciados mantiveram os funcionários da vítima em seu poder, restringindo suas liberdades, os quais fi caram sob a mira de 
armas de fogo enquanto reviravam o estabelecimento a procura de objetos de valor para subtração. Reporta-se que após a subtração do 
dinheiro, quando já estavam em fuga, e consumada a ação delitiva, os denunciados foram surpreendidos com a chegada de uma equipe 
de Policiais Militares da RP, oportunidade em que o denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS chegou a disparar contra os Policiais, 
colocando em risco a incolumidade pública, sendo necessário a solicitação de reforço policial. Deslumbra-se que os policiais militares, 
ao chegarem no local do fato, os Policiais da RP já haviam rendido e desarmado os acusados. Salienta-se que ao ser detido, com o 
denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, foi encontrado uma arma de fogo de marca INA, número 5910, calibre 32, capacidade 
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para 06 (seis) munições, municiada com 03 (três), sendo 01 (uma) defl agrada no momento do assalto, bem como, a quantia de R$101,10 
(cento e um reais e dez centavos) subtraída do caixa da empresa “Leãozinho Hamburgueria”. Já o denunciado ALEX LOPES CALHEIROS 
MENDONÇA, no momento da abordagem policial, retornou ao interior do estabelecimento, na tentativa de se furtar ao fl agrante, mas foi 
preso portando uma arma de fogo calibre 22, marca ROSSI, de número A765464, danifi cada e sem munição. Cumpre mencionar que, o 
acusado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, no momento da prisão em fl agrante, apresentava supostas lesões corporais, sendo necessário 
o seu encaminhamento para tratamento médico/ ambulatorial no Hospital Geral do Estado (HGE). Todavia, não consta comprovação nos 
autos. Ademais, os acusados foram reconhecidos por funcionário da vítima, como sendo os autores do crime, conforme auto de 
reconhecimento de pessoa, de fl s. 12, bem como tiveram seus pertences devolvidos, conforme termo de entrega, de fl s. 15. Por fi m, foi 
dada voz de prisão aos autuados, sendo encaminhados para a Delegacia, para as providências cabíveis. Concluído o retro Inquérito 
Policial, de fl s. 01/33 e 63/109. Auto de prisão em fl agrante devidamente homologado na audiência de custódia em 05/08/2017, às fl s. 
41/43 e 44/46, tendo sido concedida a liberdade provisória dos acusados LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX LOPES CALHEIROS 
MENDONÇA. Alvará do réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS em 05/08/2017, às fl s. 55. Alvará do réu ALEX LOPES CALHEIROS 
MENDONÇA em 05/08/2017, às fl s. 56. A denúncia em desfavor dos réus, foi apresentada de fl s. 116/121, tendo sido recebida em todos 
os seus termos, fl s. 124. Citado o réu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, foi apresentada resposta à acusação, às fl s. 159/161. 
Citado o réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, foi apresentada resposta à acusação, às fl s. 166/168. Feito o pedido de restituição de 
coisa apreendida, na pessoa do Sr. FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS, de fl s. 170/172, tendo o parquet, opinado pelo deferimento 
do pleito, onde este Magistrado, deferiu o pedido supracitado, em 27/02/2018, conforme fl s. 180/181. Em decisão proferida em 
27/02/2018, este Juiz, decretou a prisão preventiva do réu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, com fulcro no artigo 311 e 312, do 
CPP, às fl s. 180/181. Alvará de liberação de bens ao Sr. FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS, em 02/05/2018, de fl s. 191. Juntada 
de termo de entrega de material apreendido, conforme fl s. 193/198. Feito o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ALEX 
LOPES CALHEIROS MENDONÇA, de fl s. 221/227, tendo o parquet, opinado pelo deferimento do pleito, onde este Magistrado, manteve 
a prisão preventiva do acusado, em 07/05/2018, conforme fl s. 235. Durante a instrução criminal realizadas em 15/05/2018 e 04/09/2018 
foram feitas as coletas dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (fl s. 251 e 388). Feito o pedido de revogação da 
prisão preventiva do acusado ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, durante a audiência realizada em 15/05/2018, de fl s. 254/255, 
tendo o parquet, opinado pelo deferimento do pleito, onde este Magistrado, concedeu a liberdade provisória do acusado. Qualifi cados e 
interrogados os réus LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, nas audiências realizadas em 
26/11/2018 e 25/02/2019, de fl s. 399; 446 e 451. Sem mais incidentes processuais, o Ministério Público apresentou suas Alegações 
Finais sob a forma de memoriais, de fl s. 455/460 onde pugnou pela condenação dos Réus LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX 
LOPES CALHEIROS MENDONÇA, pelo crime de Roubo Majorado, com emprego de arma, mediante concurso de pessoas e quando o 
agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso I, 
todos do Código Penal. Por seu turno, em sua promoção fi nal, a defesa do acusado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, às fl s. 469/475, 
requereu pela desclassifi cação do crime de roubo consumado para o crime de roubo, na forma tentada. Subsidiariamente, pugnou pelo 
afastamento das majorantes do crime de roubo. Em caso de condenação, requereu pela aplicação da pena mínima, bem como pelo 
reconhecimento da atenuante da confi ssão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP). Por seu turno, em sua promoção fi nal, a defesa 
do acusado ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, às fl s. 476/480, requereu pela desclassifi cação do crime de roubo consumado 
para o crime de roubo na forma tentada. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das majorantes do crime de roubo. Em caso de 
condenação, requereu pela aplicação da pena mínima, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confi ssão espontânea (artigo 
65, inciso III, “d”, do CP. É, em síntese, o relatório. DA FUNDAMENTAÇÃO No mérito a ação penal é plenamente procedente. Consta da 
denúncia que no dia 05/08/2017, os acusados praticaram o crime de Roubo Majorado contra os funcionários da empresa vítima 
“Leãozinho Hamburgueria”. A materialidade do roubo majorado é incontroversa, restou bem demonstrada pela colheita do depoimento 
das testemunhas arrolada pela acusação e vítima, confi ssão dos próprios réus, IP, auto de apresentação e apreensão (fl s. 14), auto de 
reconhecimento de pessoa (fl s. 12), termo de entrega (fl s. 15), bem como Boletim de Ocorrência e IP. A autoria é, igualmente, induvidosa. 
Iniciada a instrução criminal, as testemunhas arroladas pela acusação GERBESON ROMÃO DA COSTA e EDSON ROZALINO DOS 
SANTOS, policiais militares, corroboram com seus depoimentos perante a Autoridade Policial. Relataram que estavam de serviço quando 
receberam através do Ofi cial de Operações da RP, informação dando conta de um assalto em andamento, desde a noite do dia anterior 
04/08/2017. Informaram que os funcionários desconfi aram quando os acusados estavam rondando o estabelecimento comercial 
“Leãozinho Hamburgueria”. Disseram que ao chegarem no local, um dos réus já estava detido, todo lesionado por populares, o qual 
estava com uma arma de fogo. Afi rmaram que o outro acusado estava escondido, objetivando empreender fuga. Alegaram que os 
acusados subtraíram do caixa a quantia de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos), conforme audiência realizada em 15/05/2018, 
de fl s. 251. Dito isto, há de se concluir que merece respaldo as alegações das testemunhas supramencionadas, tendo em vista que os 
mesmos são Policiais Militares e, difícil é concluir que estejam mentindo perante a Justiça. Outro não é o entendimento do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, senão vejamos, in verbis: Ementa: APELAÇÃO CRIME. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO 
CP. DIREÇÃO PERIGOSA NA VIA PÚBLICA. ART 34 DO DL 3.688/41. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. Prova sufi ciente 
para amparar o decreto condenatório. Depoimento de policial militar que se revela coerente desde a fase policial, nada havendo nos 
autos que permita infi rmar a credibilidade deste. Confi ssão do acusado que apenas reforça o juízo condenatório. Impossibilidade de 
aplicação do princípio da insignifi cância, uma vez que o delito de desobediência tem como sujeito passivo o Estado enquanto a 
contravenção penal do art. 34 tem como bem tutelado a incolumidade pública. APELO DESPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71002978757, 
Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 28/03/2011). Dando continuidade a instrução 
criminal, em seu interrogatório, o réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, confessou a prática do crime de roubo majorado. Disse que 
estava no dia do fato com o corréu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, quando resolveram assaltar o estabelecimento comercial 
“Leãozinho Hamburgueria”. Alegou que estava portando uma arma calibre 32, oportunidade em que invadiram o local e que no interior 
do mencionado local havia funcionários. Afi rmou que pouco tempo depois, os policiais chegaram, ocasião em que os policias deram 
início a uma sequência de chutes e socos, o lesionando, momento em que foi detido, tendo sido encaminhado para o HGE, conforme 
audiência realizada em 26/11/2018 e 25/02/2019, de fl s. 399 e 446. Neste sentido: “A confi ssão, já chamada de rainha das provas, é 
peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção de 
responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justifi car a condenação” 
RJDTACRIM 40/221. Por fi m, o réu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, em seu interrogatório confessou a prática do crime de 
roubo majorado. Afi rmou que estava no dia do fato com o corréu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, quando resolveram assaltar o 
estabelecimento comercial “Leãozinho Hamburgueria”. Aduziu que quem estava armado era seu comparsa, o qual desceu da moto e 
anunciou o assalto. Relatou que momentos depois chegou a guarnição policial, ocasião em que os prenderam. Disse que os policias 
estavam violentos, pois seu comparsa fi cou muito lesionando e até teve que ser encaminhado para o HGE, conforme audiência realizada 
em 26/11/2018 e 25/02/2019, de fl s. 399 e 451. Observo que as qualifi cadoras foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da 
vítima, diga-se consistente, de que o delito ocorrido fora praticado com emprego de arma, mediante concurso de pessoas, e quando o 
agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. No mais, os acusados, em suas alegações fi nais, nenhuma prova 
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produziram no sentido de excluírem suas culpabilidades, além do que a Defesa se resumiu em requerer, em seus atos fi nais, para o réu 
LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS pela desclassifi cação do crime de roubo consumado para o crime de roubo na forma tentada. 
Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das majorantes do crime de roubo. Em caso de condenação, requereu pela aplicação da 
pena mínima, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confi ssão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP). No tocante ao 
acusado, ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, requereu a sua Defesa pela desclassifi cação do crime de roubo consumado para o 
crime de roubo na forma tentada. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das majorantes do crime de roubo. Em caso de 
condenação, requereu pela aplicação da pena mínima, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confi ssão espontânea (artigo 
65, inciso III, “d”, do CP. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, por conseguinte, CONDENO os 
Réus LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, devidamente qualifi cados na inicial, como infratores 
do art. 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal. DA DOSIMETRIA DA PENA Comprovada a prática do 
delito narrado na denúncia, consoante demonstrado no item anterior, passo a dosar a pena dos condenados, com fundamento nos 
artigos 59 e 68 do Código Penal. RÉU: LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (DO CRIME DE ROUBO 
MAJORADO ARTIGO 157, §2º INCISOS I; II e V, C/C ARTIGO 14, INCISO I, TODOS DO CP) Culpabilidade. É alta a reprovabilidade da 
conduta, sendo praticado o crime de modo consciente, na companhia do corréu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, fato ocorrido 
05/08/2017, por volta das 00 hora, na Rua Arthur Vital da Silva, nº 103, no bairro da Gruta de Lourdes, nesta capital, quando os 
denunciados, em comunhão de desígnios, conscientes e voluntariamente, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si a 
quantia de R$101,10 (cento e um reais e dez centavos) da empresa “Leãozinho Hamburgueria”. Reporta-se que os funcionários da 
empresa “Leãozinho Hamburgueria” estavam conversando em frente a referida lanchonete, quando os acusados chegaram em uma 
motocicleta e anunciaram assalto, portando armas de fogo, oportunidade em que as vítimas correram para dentro do estabelecimento. 
Ressalta-se que os denunciados ingressaram na Lanchonete e passaram a revirar todo o estabelecimento, chegando a arrancar da 
parede uma TV grande, não subtraindo-a por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, face a chegada dos policiais no local do 
crime. Todavia, os acusados chegaram a subtrair do caixa a quantia de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos), os quais foram 
restituídos a vítima. Salienta-se que os denunciados mantiveram os funcionários da vítima em seu poder, restringindo suas liberdades, 
os quais fi caram sob a mira de armas de fogo enquanto reviravam o estabelecimento a procura de objetos de valor para subtração. 
Destaca-se que após a subtração do dinheiro, quando já estavam em fuga e consumada a ação delitiva, os denunciados foram 
surpreendidos com a chegada de uma equipe de Policiais Militares da RP, oportunidade em que o denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS 
SANTOS chegou a disparar contra os Policiais, colocando em risco a incolumidade pública, sendo necessário a solicitação de reforço 
policial. Ocorre que os policiais militares, ao chegarem no local do fato, os Policiais da RP já haviam rendido e desarmado os acusados. 
Frise-se que ao ser detido o denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, com o mesmo foi encontrado uma arma de fogo de marca 
INA, número 5910, calibre 32, capacidade para 06 (seis) munições, municiada com 03 (três), sendo 01 (uma) defl agrada no momento do 
assalto, bem como, a quantia de R$101,10 (cento e um reais e dez centavos) subtraída do caixa da empresa “Leãozinho Hamburgueria”. 
Já o denunciado ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, no momento da abordagem policial, retornou ao interior do estabelecimento, 
na tentativa de se furtar ao fl agrante, mas foi preso portanto uma arma de fogo calibre 22, marca ROSSI, de número A765464, danifi cada 
e sem munição. Cumpre mencionar que, o acusado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, no momento da prisão em fl agrante, apresentava 
supostas lesões corporais, sendo necessário o seu encaminhamento para tratamento médico/ ambulatorial no Hospital Geral do Estado 
(HGE). Entretanto, não consta comprovação nos autos. Por fi m, os acusados foram reconhecidos por funcionário da vítima, como sendo 
os autores do crime, conforme auto de reconhecimento de pessoa, bem como tiveram seus pertences devolvidos. Desse modo, a 
empreitada criminosa foi realizada em local movimentado (“Leãozinho Hamburgueria”), o que demonstra certa audácia do acusado, 
tratando o ato delituoso de forma leviana, principalmente quando se tratando do caso à baila. Por fi m, o ato demonstrou grande ousadia 
e frieza, conforme se vê através das provas carreadas aos autos, sendo o item valorado de forma negativa para o Réu. Antecedentes. 
Constam nos autos que o condenado é réu primário. Conduta Social. Não há elementos nos autos que possibilitem sua aferição, sendo 
o item valorado de forma positiva para o Réu. Personalidade do Agente. Não há elementos nos autos que possibilitem sua aferição, 
sendo o item valorado de forma positiva para o Réu. Motivos. Não há elementos nos autos que possibilitem sua aferição, sendo o item 
valorado de forma positiva para o Réu. Circunstâncias. As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, sendo que constituem em 
causa de aumento da pena, razão pela qual deixamos de valorá-la, para não incorrer em bis in idem. Consequência. O delito trouxe não 
maiores consequências. Comportamento da Vítima. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o comportamento neutro 
da vítima não pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base. Assim, nos termos do art. 59, do 
CPB, fi xo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Não vislumbro nenhuma agravante, noutro norte, presente 
uma atenuante, qual seja a da confi ssão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, fi cando a pena em 04 (quatro) anos de 
reclusão. Ademais, ausente causa de diminuição de pena, entretanto, está presente a causa de aumento de pena decorrente das 
qualifi cadoras, pelo emprego de arma, mediante concurso de pessoas e quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo 
sua liberdade, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo que fi xo a pena em defi nitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão, pelo que determino que a pena privativa de liberdade seja inicialmente cumprida em regime semiaberto, conforme 
art. 33, §2º, “b”, do CP. DA PENA DE MULTA Fixo a pena de multa, observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, 
em 18 (dezoito) dias-multa. Não vislumbro nenhuma agravante, noutro norte, presente uma atenuante, qual seja a da confi ssão 
espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, fi cando a pena em 14 (quatorze) dias-multa. Ademais, ausente causa de diminuição 
de pena, entretanto, está presente a causa de aumento de pena decorrente das qualifi cadoras, pelo emprego de arma, mediante 
concurso de pessoas e quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, razão pela qual aumento a pena em 
1/3 (um terço), fi cando a pena em defi nitivo em fi xando-a em 18 (dezoito) dias-multa, tornando-a defi nitiva, estabelecendo que o valor 
corresponde a UM TRIGÉSIMO salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção 
vigente, quando da execução (art. 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias 
subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença (art. 50 do CPB). Não havendo pagamento voluntário, após a intimação para tal, no 
prazo de que trata o art. 50 do CPB, extraia-se certidão, encaminhando-a ao Exmo. Sr, Procurador Chefe da Fazenda Pública Nacional, 
neste Estado, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do artigo 51 do CPB, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 
9.268/96. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 
o limite objetivo previsto no art. 44, I, do CPB, deixo de aplicar a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direito, por não 
ser cabível ao caso em deslinde. RÉU: ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (DO CRIME DE 
ROUBO MAJORADO ARTIGO 157, §2º INCISOS I; II e V, C/C ARTIGO 14, INCISO I, TODOS DO CP) Culpabilidade. É alta a 
reprovabilidade da conduta, sendo praticado o crime de modo consciente, na companhia do corréu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, 
fato ocorrido 05/08/2017, por volta das 00 hora, na Rua Arthur Vital da Silva, nº 103, no bairro da Gruta de Lourdes, nesta capital, quando 
os denunciados, em comunhão de desígnios, conscientes e voluntariamente, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si a 
quantia de R$101,10 (cento e um reais e dez centavos) da empresa “Leãozinho Hamburgueria”. Reporta-se que os funcionários da 
empresa “Leãozinho Hamburgueria” estavam conversando em frente a referida lanchonete, quando os acusados chegaram em uma 
motocicleta e anunciaram assalto, portando armas de fogo, oportunidade em que as vítimas correram para dentro do estabelecimento. 
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Ressalta-se que os denunciados ingressaram na Lanchonete e passaram a revirar todo o estabelecimento, chegando a arrancar da 
parede uma TV grande, não subtraindo-a por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, face a chegada dos policiais no local do 
crime. Todavia, os acusados chegaram a subtrair do caixa a quantia de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos), os quais foram 
restituídos a vítima. Salienta-se que os denunciados mantiveram os funcionários da vítima em seu poder, restringindo suas liberdades, 
os quais fi caram sob a mira de armas de fogo enquanto reviravam o estabelecimento a procura de objetos de valor para subtração. 
Destaca-se que após a subtração do dinheiro, quando já estavam em fuga e consumada a ação delitiva, os denunciados foram 
surpreendidos com a chegada de uma equipe de Policiais Militares da RP, oportunidade em que o denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS 
SANTOS chegou a disparar contra os Policiais, colocando em risco a incolumidade pública, sendo necessário a solicitação de reforço 
policial. Ocorre que os policiais militares, ao chegarem no local do fato, os Policiais da RP já haviam rendido e desarmado os acusados. 
Frise-se que ao ser detido o denunciado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, com o mesmo foi encontrado uma arma de fogo de marca 
INA, número 5910, calibre 32, capacidade para 06 (seis) munições, municiada com 03 (três), sendo 01 (uma) defl agrada no momento do 
assalto, bem como, a quantia de R$101,10 (cento e um reais e dez centavos) subtraída do caixa da empresa “Leãozinho Hamburgueria”. 
Já o denunciado ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA, no momento da abordagem policial, retornou ao interior do estabelecimento, 
na tentativa de se furtar ao fl agrante, mas foi preso portanto uma arma de fogo calibre 22, marca ROSSI, de número A765464, danifi cada 
e sem munição. Cumpre mencionar que, o acusado LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS, no momento da prisão em fl agrante, apresentava 
supostas lesões corporais, sendo necessário o seu encaminhamento para tratamento médico/ ambulatorial no Hospital Geral do Estado 
(HGE). Entretanto, não consta comprovação nos autos. Por fi m, os acusados foram reconhecidos por funcionário da vítima, como sendo 
os autores do crime, conforme auto de reconhecimento de pessoa, bem como tiveram seus pertences devolvidos. Desse modo, a 
empreitada criminosa foi realizada em local movimentado (“Leãozinho Hamburgueria”), o que demonstra certa audácia do acusado, 
tratando o ato delituoso de forma leviana, principalmente quando se tratando do caso à baila. Por fi m, o ato demonstrou grande ousadia 
e frieza, conforme se vê através das provas carreadas aos autos, sendo o item valorado de forma negativa para o Réu. Antecedentes. 
Constam nos autos que o condenado é reincidente, sendo o ítem valorado de forma negativa para o réu. Conduta Social. Não há 
elementos nos autos que possibilitem sua aferição, sendo o item valorado de forma positiva para o Réu. Personalidade do Agente. É 
voltada à criminalidade, eis que já foi condenado, com trânsito em julgado perante a 4ª VCC (autos nº 0733674-35.2016.8.02.0001), pelo 
crime de Furto. Inclusive, já foi condenado pela 17ª VCC (autos nº 0726290-26.2013.8.02.0001) onde encontra-se em grau de recurso, 
além do que responde pelo crime de homicídio que tramita na 8ª VCC do Tribunal do Júri (autos nº 0700728-69.2017.8.02.0067), em 
razão de ser o réu periculoso e com tendência voltada para a contumácia delitiva, sendo o item valorado de forma negativa para o Réu, 
conforme de relatório do SAJ, de fl s. 482. Motivos. Não há elementos nos autos que possibilitem sua aferição, sendo o item valorado de 
forma positiva para o Réu. Circunstâncias. As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, sendo que constituem em causa de 
aumento da pena, razão pela qual deixamos de valorá-la, para não incorrer em bis in idem. Consequência. O delito trouxe não maiores 
consequências. Comportamento da Vítima. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o comportamento neutro da vítima 
não pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base. Assim, nos termos do art. 59, do CPB, fi xo 
a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não vislumbro nenhuma agravante, noutro norte, presente uma atenuante, 
qual seja a da confi ssão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, fi cando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão. Ademais, ausente causa de diminuição de pena, entretanto, está presente a causa de aumento de pena decorrente das 
qualifi cadoras, pelo emprego de arma, mediante concurso de pessoas e quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo 
sua liberdade, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo que fi xo a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão, pelo que determino que a pena privativa de liberdade seja inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da reincidência. 
DA PENA DE MULTA Fixo a pena de multa, observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, em 18 (dezoito) dias-
multa. Não vislumbro nenhuma agravante, noutro norte, presente uma atenuante, qual seja a da confi ssão espontânea, prevista no art. 
65, inciso III, “d” do CPB, fi cando a pena em 16 (dezesseis) dias-multa. Ademais, ausente causa de diminuição de pena, entretanto, está 
presente a causa de aumento de pena decorrente das qualifi cadoras, pelo emprego de arma, mediante concurso de pessoas e quando 
o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fi cando a pena 
em defi nitivo em fi xando-a em 21 (vinte e um) dias-multa, tornando-a defi nitiva, estabelecendo que o valor corresponde a UM TRIGÉSIMO 
salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção vigente, quando da execução (art. 
49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado 
desta sentença (art. 50 do CPB). Não havendo pagamento voluntário, após a intimação para tal, no prazo de que trata o art. 50 do CPB, 
extraia-se certidão, encaminhando-a ao Exmo. Sr, Procurador Chefe da Fazenda Pública Nacional, neste Estado, para adoção das 
medidas cabíveis, nos termos do artigo 51 do CPB, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 9.268/96. DA SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera o limite objetivo previsto no art. 44, 
I, do CPB, deixo de aplicar a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direito, por não ser cabível ao caso em deslinde. 
DETRAÇÃO Tendo em vista que o réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS foi posto em liberdade provisória em 05/08/2017, às fl s. 44/46, 
sendo a mesma data de sua prisão, deixo de computar a detração do tempo que o réu fi cou preso provisoriamente. Considerando que o 
réu ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA permaneceu preso provisoriamente por 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, determino 
que seja utilizado este período no cômputo de sua pena, conforme estabelece o art. 42, do CP. DISPOSIÇÕES FINAIS Concedo o direito 
dos réus LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS e ALEX LOPES CALHEIROS MENDONÇA de recorrerem em liberdade, uma vez que os 
mesmos já estão nessa condição, e permaneceram boa parte do processo soltos. Condeno o réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS ao 
pagamento de custas, eis que boa parte do processo esteve sendo defendido por advogado particular. Sem custas ao réu ALEX LOPES 
CALHEIROS MENDONÇA, tendo em vista que foi assistido pela Defensoria Pública. Havendo bens apreendidos, determino a doação 
para uma instituição vinculada ao Poder Judiciário. Se tratar-se de documentos, determino a destruição. Sendo armas e munições, que 
sejam encaminhadas para o Exército para os devidos fi ns. Após o trânsito em julgado: Remetam-se os autos à Contadoria do Fórum 
para o cálculo das custas processuais para o réu LUIZ ALEX SILVA DOS SANTOS,e das multas impostas; Preencham-se os boletins 
individuais, encaminhando-os a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, conforme art. 809 do CPP; Lancem-se os nomes dos 
Réus no rol dos culpados, com base no art. 5º, LVII, da CF/88 e art. 393, II, do CPP; Comunique-se o deslinde da relação processual ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, em face da suspensão dos direitos políticos dos sentenciados, conforme o art. 15, inc. 
III, da CF/88; Expeçam-se Guia de Execução defi nitiva em desfavor dos réus condenados; Remetam-se as armas e munições para o 
Exército, para os devidos fi ns, caso ainda sem destinação; P.R.I. Maceió, 10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de 
Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0700845-35.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO - DECISÃO Considerando que 
JOSÉ SANTOS DO NASCIMENTO, aceitou a proposta de suspensão condicional, conforme fl s. 115/117, tomando por base o art. 89, 
§1º, da Lei nº 9.099/95, DETERMINO a suspensão dos presentes autos pelo período de 2 (dois) anos. No mais, encaminhem-se cópia 
das fl s. 125 ao CEAPA para as providências cabíveis. Intimações e expedientes necessários. Maceió , 10 de setembro de 2019. Carlos 
Henrique Pita Duarte Juiz de Direito
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ADV: JONHNY BATISTA SOUZA DOS SANTOS (OAB 9237/AL), ADV: LUIZ VIRGINIO DA SILVA FIILHO (OAB 9385/AL) - Processo 
0700964-84.2018.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Jonh Lennon Ribeiro dos Santos e 
outro - DECISÃO Nos termos do artigo 593, do CPP, recebo a apelação de fl s. 381/387 em favor de JONH LENNON RIBEIRO DOS 
SANTOS e a apelação de fl s. 395 em favor de VANDERSON LUCAS DE AZEVEDO MELO, por própria e tempestiva. Abram-se vistas a 
Defensoria Pública Estadual para interpor as razões recursais, no prazo legal. Escoado o prazo, dê-se vistas ao MP para apresentar as 
contrarrazões. Cobre-se a devolução do mandado de fl s. 346, devidamente cumprido. Após, autos conclusos. Maceió , 10 de setembro 
de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: AURELIO DE KLEBS BRANDÃO (OAB 4858/AL), ADV: HUGO FELIPE CARVALHO TRAUZOLA (OAB 8865/AL) - Processo 
0705679-81.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: WELLINGTON 
MARCOS DA SILVA - DESPACHO Considerando a impossibilidade de realização da perícia (fl s. 232/233), bem como o entendimento 
dos tribunais superiores quanto a aplicação do princípio da insignifi cância frete apreensões de pequenas quantidades de munições 
desacompanhadas de arma de fogo, abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos 
Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: DARYO SANTOS DA SILVA (OAB 10374/AL) - Processo 0706318-02.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Cicero Ferreira de Lima Filho - DESPACHO Considerando a certidão de fl s. 160, expeça-
se carta precatória objetivando o interrogatório do réu, bem como para dar ciência da audiência designada (fl s. 144), conforme endereço 
de fl s. 159. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0706731-78.2016.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Furto Qualifi cado - INDICIADO: Andre Luis Espindola Delgado Campos de Lima - DESPACHO Intimem-se as partes para 
apresentar alegações fi nais, em memoriais, no prazo sucessivo 05 (cinco) dias. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique 
Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL), ADV: MARINESIO DANTAS LUZ (OAB 9482/AL) - Processo 0708242-
19.2013.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: JONATHA SILVA DE MELO 
- DESPACHO Ciente do Acórdão, de fl s. 333/339. Cumpra-se as determinações contidas na parte fi nal do Acórdão de fl s. 333/339, 
promovendo as alterações no tocante ao reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do apelante. Maceió(AL), 09 de setembro 
de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: ANTONIO JORGE MESSIAS DA SILVA (OAB 11510/AL), ADV: MARIA EDUARDA GONÇALVES CERQUEIRA (OAB 7544/
AL) - Processo 0712120-78.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Antônio Willians Lindaz Ferreira - 
DESPACHO Considerando a certidão de fl s. 135, intime-se a defesa para apresentar o novo endereço do réu, no prazo de 05 (cinco) 
dias. Após, autos conclusos. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: EMMANUEL BRUNO DA SILVA (OAB 15294/AL) - Processo 0719738-35.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Theyverson Yuri da Silva Santos e outros - DESPACHO Vistas ao MP. Maceió(AL), 10 de setembro 
de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: MIRC MARCELA SANTOS SOUTO (OAB 11897/AL), ADV: LAVÍNIA MADEIRO FIGUEIREDO (OAB 10258/AL) - Processo 
0720213-88.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano Qualifi cado - INDICIADO: Genilson dos Santos - DECISÃO 
Defi ro o pedido de habilitação nos autos, conforme requerido as fl s. 122, devendo as intimações serem expedidas em nome das 
novas causídicas, Dra. Lavínia Madeiro Figueiredo, OAB/AL nº 10.258 e Dra. Mirc Marcela Santos Souto, OAB/AL nº 11.897, conforme 
instrumento de procuração as fl s. 123. Por fi m, considerando a certidão de fl s. 129, intime-se novamente a defesa para apresentar 
resposta à acusação em favor do réu, sob pena de aplicação de multa, ex vi art. 265, do CPP. Expediente necessários. Maceió , 10 de 
setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ÂNGELO (OAB 4642/AL) - Processo 0723884-95.2014.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Estelionato - RÉU: Emanuel Aquiles da Silva Nobre e outro - DESPACHO Considerando as informações de fl s. 414/415, 
aguarde-se a realização da audiência deprecada. Após, autos conclusos. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita 
Duarte Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0724535-88.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Jose Erivaldo 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, para fi ns de apresentar 
as contrarrazões. Maceió, 10 de setembro de 2019 Maria Socorro da Silva Lopes Analista Judiciário

ADV: JOSÉ DE ARAÚJO PERSIANO (OAB 2543/AL), ADV: JORGE CICERO DA SILVA (OAB 4781/AL) - Processo 0725216-
58.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - INDICIADO: Francisco Matheus Firmino - DECISÃO Cuidam os 
autos de pedido de liberdade provisória em favor de FRANCISCO MATHEUS FIRMINO. Instado a se manifestar o Ministério Público 
pugnou pelo deferimento do pedido, conforme fl s. 270/271. Com fundamento na Lei 12.403, de 04 de maio de 2011, que alterou 
dispositivos do Código de Processo Penal, relativos às prisões cautelares, determinando que somente deverá ser decretada a prisão 
preventiva de forma subsidiária (art. 282, §6º, do CPP), e priorizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, 
do CPP), REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, AO TEMPO EM QUE CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU FRANCISCO 
MATHEUS FIRMINO. Estabeleço, ainda, medidas cautelares, pelo que determino: I - comparecimento do acusado ao cartório desta 3ª. 
VCC, no dia seguinte a esta decisão para tomar ciência das demais condições impostas, bem como para trazer documento pessoal e 
comprovante de residência atualizado; II - comparecimento pessoal e trimestral (entre os dias 15 e 20 do mês), a fi m de informar onde 
se encontra residindo, local de trabalho, bem como para demonstrar que não pretende se furtar da aplicação da lei penal; III - proibição 
de se ausentar da comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste juízo, a fi m de assegurar a instrução processual; 
IV- Recolhimento domiciliar diário das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte; V- proibição de ser fl agranteado cometendo novos 
delitos. Saliento que o não comparecimento do acusado em juízo para assinar o termo de compromisso, bem como o descumprimento 
de qualquer das medidas cautelares aqui impostas, implicará na cumulação de outra medida cautelar ou ainda a decretação da prisão 
preventiva, conforme artigo 282, § 4º, do CPP. Expeça-se o competente alvará de soltura em nome do réu. Esta decisão serve como 
termo de compromisso. Maceió , 10 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL), ADV: DANIEL NASCIMENTO TAVARES (OAB 12316/AL), ADV: RHARY 
GUBERTHO VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB 15141/AL), ADV: LINDA BÁRBARA DO A. FRANCA (OAB 15623/AL), ADV: ANDRÉ 
SOUZA BARBOSA DE MIRANDA (OAB 12802/AL) - Processo 0726247-16.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Roubo Majorado - RÉU: Adilson Alves da Silva - Gabriel Oliveira dos Santos - Emerson da Silva - Mateus Silva dos Santos - DECISÃO 
Nos termos do artigo 593, do CPP, recebo a presente apelação de fl s. 757, por própria e tempestiva. Reapreciando a matéria, entendo 
que a Sentença não deva ser modifi cada ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. Abram-se 
vistas ao MP para interpor as razões recursais, no prazo legal. Escoado o prazo, intime-se a defesa para apresentar as contrarrazões. 
No mais, defi ro o pedido de renúncia de fl s. 758, dos autos. Retire-se o nome do advogado requerente do processo, Dr. André Souza 
Barbosa de Miranda, OAB/AL nº 12.802. Intime-se os réus EMERSON DA SILVA e MATEUS SILVA DOS SANTOS, para que constitua 
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novo advogado ou informe se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública. Expedientes necessários. Maceió , 10 de setembro de 
2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

ADV: RAONI MIRANDA DE CASTRO (OAB 15609/AL) - Processo 0800640-09.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Injúria - RÉU: R.M.C. e outro - DESPACHO Encaminhem-se cópia da certidão de fl s. 296 ao CEAPA para as providências 
cabíveis. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Carlos Henrique Pita Duarte Juiz de Direito

Alberto Anderson Romão dos Santos (OAB 14283/AL)
Alberto Jorge Ferreira dos Santos (OAB 5123/AL)
André Souza Barbosa de Miranda (OAB 12802/AL)
Antonio Fernandes Diogenes (OAB 314196/SP)
Antonio Jorge Messias da Silva (OAB 11510/AL)
Augusto César Bomfi m Santos Filho (OAB 6838/AL)
Aurelio de Klebs Brandão (OAB 4858/AL)
BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL)
Carlos Eduardo Cavalcanti de Araújo (OAB 11071/AL)
Daniel Nascimento Tavares (OAB 12316/AL)
Daniela Damasceno Silva Melo (OAB 7599/AL)
Daryo Santos da Silva (OAB 10374/AL)
Elida de Souza Silva (OAB 409052/SP)
Emmanuel Bruno da Silva (OAB 15294/AL)
Erick Gabriel Albino Alencar (OAB 14262/AL)
Fernando Antônio Braga Barbosa (OAB 4912/AL)
Hugo Brito Monteiro de Carvalho (OAB 9654/AL)
Hugo Felipe Carvalho Trauzola (OAB 8865/AL)
Janor Ferreira da Silva (OAB 3081/RO)
João Luiz Batista da Silva (OAB 8986/AL)
Jonhny Batista Souza dos Santos (OAB 9237/AL)
Jorge Cicero da Silva (OAB 4781/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)
José Carlos de Oliveira Ângelo (OAB 4642/AL)
José de Araújo Persiano (OAB 2543/AL)
Juarez Ferreira da Silva (OAB 2725/AL)

Katherine Ribeiro Diógenes (OAB 226736/SP)
Lavínia Madeiro Figueiredo (OAB 10258/AL)
Leandro Ricardo Ferreira Gomes de Lima (OAB 10488/AL)
Linda Bárbara do A. Franca (OAB 15623/AL)
Luiz Virginio da Silva Fiilho (OAB 9385/AL)
Marcos de Souza Fragoso (OAB 11325/AL)
Maria Eduarda Gonçalves Cerqueira (OAB 7544/AL)
MARINESIO DANTAS LUZ (OAB 9482/AL)
Mayara Heloise Cavalcanti da Silva (OAB 16117/AL)
Mirc Marcela Santos Souto (OAB 11897/AL)
Paulo Vitor Fernandes Bezerra (OAB 12981/AL)
Pedro Augusto Souza Bastos de Almeida (OAB 14398/AL)
Raoni Miranda de Castro (OAB 15609/AL)
Rhary Gubertho Vasconcelos de Oliveira (OAB 15141/AL)
Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB 8829/AL)
Wesley Metuzalemkart Feliciano Silva (OAB 12630/AL)

4ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSEMIR PEREIRA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STEFFANNON COSTA BEZERRA LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0385/2019
ADV: LEONARDO DE MORAES ARAÚJO LIMA (OAB 7154/AL), ADV: RICARDO ANDRÉ MONTEIRO (OAB 9974/AL), ADV: 

ADILSON SOUZA MELRO (OAB 10747/AL), ADV: NAPOLEÃO FERREIRA DE LIMA JUNIOR (OAB 14395/AL) - Processo 0801702-
84.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Denunciação caluniosa - VÍTIMA: Rodrigo Timóteo Bastos - RÉU: Vitor 
Jatobá Cansanção - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, INTIMO à(o) douta(o) representante do Ministério Público, bem como os Advogados Dr. Leonardo de Moraes Araújo Lima, 
OAB/AL n.º 7154, Dr. Adilson de Souza Melro, OAB/ AL nº 10.747 e Ricardo André Monteiro, OAB/AL nº 9.974, para fi ns de ciência da 
audiência designada. Instrução Data: 05/11/2019 Hora 15:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

Adilson Souza Melro (OAB 10747/AL)
Leonardo de Moraes Araújo Lima (OAB 7154/AL)
Napoleão Ferreira de Lima Junior (OAB 14395/AL)
Ricardo André Monteiro (OAB 9974/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSEMIR PEREIRA DE SOUZA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JADSON RODRIGUES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0386/2019
ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0700559-19.2016.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Tentativa de Furto - RÉ: MARIA JOSÉ DOS SANTOS FRANÇA - Ato Ordinatório: Considerando a apresentação das Alegações Finais 
pelo Ministério Público às fl s. 228/230, em cumprimento ao Provimento nº 15/2019, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, abro vista dos autos à Defensoria Pública pelo prazo de 10 (dez) dias, para os fi ns do art. 403, §º, do CPP.

Luciana de Almeida Melo (OAB 7196B/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0387/2019
ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0700960-81.2017.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Tentativa de Furto - RÉU: Jailson Izidio de Lima - DESPACHO Apresentado novo endereço, expeça-se carta precatória, a qual deverá 
ter como objeto a realização de interrogatório do réu. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz 
de Direito

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0705890-78.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo (art. 157) - RÉU: André Araújo dos Santos - III- DISPOSITIVO Face ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR ANDRÉ ARAÚJO DOS SANTOS, já qualifi cado nos autos, junto as 
penas do art. 157,caput, do Código Penal. Passo a dosimetria da reprimenda. IV- DOSIMETRIA De acordo com a sequência legal de 
aplicação, inicio analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que 
ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Antecedentes do agente: O acusado possui 
condenações com trânsito em julgado, mas por confi gurarem reincidência, deixo para analisá-las na segunda fase de aplicação da pena. 
Conduta Social do agente: não existem nos autos considerações desabonadoras quanto a este item. Personalidade: não existe nos 
autos elementos sufi cientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração. O motivo do 
crime: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro fácil, o qual, no entanto, já é punido pela própria tipicidade e previsão do 
delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão por que deixo de valorá-lo As circunstâncias 
do crime: encontram-se abrangidas pelo tipo. Consequências do crime: como cediço, nesta circunstância o que se deve sopesar é a 
existência de consequências que se projetem para além do fato típico, ou seja, que ultrapassem a consequência natural do tipo. No caso 
dos autos, conforme se extrai do depoimento da vítima (fl . 168), sua mãe telefonou no momento em que o celular roubado já estava com 
o réu, de modo que este, não satisfeito com o dano patrimonial que já havia causado, falou para ela “se preocupe não, que eu não vou 
matar ele não, vou soltá-lo, mas porque ele é pai, senão ele ia morrer, taxista tem que morrer”, motivo pelo qual esta passou mal e foi 
levada para o HGE. Assim, considero desfavorável a circunstância em apreço. Comportamento da vítima: considerada, pela jurisprudência 
do STJ, circunstância neutra, conforme se vê: “O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não 
implica o aumento da sanção. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, 
Quinta Turma, DJe 24/2/2012. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013”. Considerando as 
circunstâncias judiciais, fi xo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em segunda fase, presente a agravante 
da reincidência (art. 61, I, do CP), haja vista as condenações criminais do réu nos autos nº 053.01.300203-0 - 3ª Vara Criminal de São 
Miguel dos Campos (trânsito em julgado: 19/03/2004); e 0716092-90.2014.8.02.0001 - 3ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos 
(trânsito em julgado: 27/04/2015), bem como a circunstância atenuante da confi ssão espontânea da autoria do delito (art. 65, III, “d”, do 
CP). Neste passo, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a predominância da 
agravante da reincidência diante da atenuante da confi ssão, tendo em vista tratar-se de caso de multirreincidência, razão pela qual 
agravo a pena em 06 (seis) meses. Em terceira fase, inexistindo causas especiais de aumento e/ou diminuição, torno defi nitiva a pena 
de 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. Quanto à pena de multa a ser aplicada, tenho por bem fi xá-la em 63 (sessenta e três) 
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo 
Penitenciário Nacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50, do 
Código Penal. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, 
nos termos do art. 33,§2º. “b”, do Código Penal, vez que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específi ca. 
Nesse sentido, segue o entendimento dos Tribunais: ROUBO SIMPLES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, 
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO - ACOLHIMENTO - 
REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO - NECESSÁRIA A 
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECIFICA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 01008920520168260050 SP 0100892-05.2016.8.26.0050, Relator: Amaro Thomé, Data 
de Julgamento: 14/06/2018, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2018) (grifei) HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA SEGUIDA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO COM 
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PERSONALIDADE PROPENSA AO CRIME. 
INSENSIBILIDADE À PEDAGOGIA DA SANÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1 PACIENTE CONDENADO POR INFRINGIR O 
ARTIGO 157, COMBINADO COM 14, INCISO II O 71, DO CÓDIGO PENAL, POR SUBTRAIR UM TELEFONE CELULAR SIMULANDO 
PORTAR ARMA DE FOGO. A SENTENÇA NEGOU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES 
ANTERIORES, EVIDENCIANDO PERSONALIDADE PROPENSA AO CRIME E A INTENÇÃO DE NÃO SE CURVAR DE BOM GRADO 
À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2 NEGA-SE O RECURSO EM LIBERDADE AO RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A 
INSTRUÇÃO, ESTANDO ÍNTEGROS OS FUNDAMENTOS QUE DETERMINARAM SUA PRISÃO CAUTELAR. ADEQUADO O REGIME 
FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECIFICA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 3 ORDEM 
DENEGADA. (TJ-DF - HC: 95191320128070000 DF 0009519-13.2012.807.0000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de Julgamento: 
17/05/2012, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2012, DJ-e Pág. 136) (grifei) APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - 
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA 
DO RÉU ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA E CONFISSÃO INFORMAL - FORAM GRAVADAS 
AS IMAGENS DA MOTO USADA PELO LARÁPIO NA FUGA O QUE GEROU A ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR 
RECONHECIMENTO - PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO LANÇADA - A REINCIDÊNCIA ESPECIFICA 
JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA - REGIME FECHADO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 
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01113781520178260050 SP 0111378-15.2017.8.26.0050, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4ª Câmara de 
Direito Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019) (grifei) DA DETRAÇÃO Em cumprimento ao preceituado no art. 387, §2º, do Código de 
Processo Penal, alterado pela Lei 12.736 de 30 de novembro de 2012, deixo de proceder à análise do tempo de prisão provisória 
cumprida pelo acusado, vez que o regime inicial de cumprimento da pena não será modifi cado em razão do referido desconto. DA 
SUBSTITUIÇÃO - PENA RESTRITIVA DE DIREITO Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, 
vez que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Entendo que ainda persistem 
os fundamentos que resultaram na decretação da prisão preventiva do acusado. Isto porque, como já explicitado, o réu é reincidente 
específi co no crime de roubo e também possui condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando evidente que ao 
longo de sua vida sempre esteve voltado para a reiteração delitiva. Deste modo, a soltura representa elevado perigo à ordem pública. 
Por tais fundamentos é que MANTENHO A PRISÃO DE ANDRÉ ARAÚJO DOS SANTOS e determino, desde já, a expedição de guia de 
recolhimento provisória para o juízo da 16ª vara criminal. V- DISPOSIÇÕES GERAIS Publique-se esta sentença, dela intimando o 
Ministério Público, a Defesa e o acusado. Caso o réu não seja encontrado para ser intimado pessoalmente acerca do teor deste decisum, 
determino que ele seja intimado através de edital. Sem custas. Transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, adote a 
Escrivania as seguintes providências: a) expeça-se a necessária guia de execução, com as cautelas legais de praxe; b) envie à Secretaria 
de Defesa Social o boletim individual do réu, por força da determinação contida no art. 809, § 3º, do Código de Processo Penal; c) ofi cie-
se ao TRE, informando a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu, em atenção à restrição 
imposta pelo art. 15, III, da Constituição Federal, fazendo constar no ofício os seguintes dados: número da ação penal, data do trânsito 
em julgado da sentença condenatória, nome completo, fi liação e data de nascimento do condenado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se e arquive-se, após as cautelas legais. Maceió,10 de setembro de 2019.

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0716930-91.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Adulteração de Sinal Identifi cador de Veículo Automotor - RÉU: Paulo Francisco dos Santos - III - DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar Paulo Francisco dos Santos na pena capitulada junto ao artigo 311 do 
Código Penal. Em sucessivo, passo a dosar-lhe a reprimenda. IV - DOSIMETRIA 1ª FASE: Culpabilidade: o réu não agiu com dolo que 
ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo, razão pela qual deixo de valorar. Antecedentes: 
é sabido que inquéritos policiais em curso ou ações penais em andamento não podem ser levadas em consideração para a fi xação da 
pena-base, ante a inteligência da Súmula nº 444 do STJ. Conduta Social: não foram colhidos nos autos considerações desabonadoras 
contra este item, razão pela qual deixo de valorá-lo. Personalidade: não foram colhidos nos autos elementos sufi cientes à aferição 
da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar. Motivo do crime: não esclarecido. Circunstâncias do crime: normais à 
espécie, nada tendo a valorar. Consequências do crime: não foram particularmente graves, nada tendo a valorar como fator extrapenal. 
Comportamento da vítima: considerada pela jurisprudência do STJ como circunstância neutra, conforme se vê: “O fato de a vítima não 
ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados: AgRg no REsp 
1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, julgado em 21/11/2013”. Face a análise supra, entendo como reprimenda cabível para a pena-base a fi xação de 03 
(três) anos de reclusão. 2ª FASE: Ausente circunstâncias atenuantes e/ou agravantes. Por essa razão, mantenho o patamar anterior. 3ª 
FASE: Não havendo causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno defi nitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão. Quanto 
à multa, fi xo em 36 dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. V - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 
DE PENA O acusado deverá cumprir a pena inicialmente em regime ABERTO, conforme prevê o art. 33,§2º,”c” do Código Penal. 
VI - DETRAÇÃO Em cumprimento ao preceituado no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736 de 30 de 
novembro de 2012, deixo de proceder à análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, vez que já fora fi xado regime 
inicial de cumprimento de pena aberto. VII - SUBSTITUIÇÃO - PENA RESTRITIVA DE DIREITO Verifi co, no caso em tela, ser cabível 
a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos 
alinhados no art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição sufi ciente à represão do delito. Assim sendo, observado o disposto 
no art. 44, inciso I e na forma dos arts. 45 e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direitos, quais sejam, ambas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO à COMUNIDADE, por se revelar a mais adequada ao caso, consistente 
em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no 
§2º do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia 
de condenação, fi xadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. VIII - QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE No que se refere à custódia do réu, levando-se em conta que foi fi xado o regime aberto para início de cumprimento da 
pena privativa de liberdade, deve Paulo Francisco dos Santos, desde já, ser inserido nesse regime, evitando-se, assim, que aguarde o 
trânsito em julgado em situação mais gravosa que aquela estabelecida para o cumprimento da pena defi nitiva. Isto posto, REVOGO A 
PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se 
Alvará de Soltura. IX - DISPOSIÇÕES GERAIS Publique-se esta sentença, dela intimando o Ministério Público, a Defesa, bem como o 
réu, pessoalmente. Caso o sentenciado não seja localizado para a intimação pessoal desta sentença, deverá ser intimado através de 
edital. Sem custas. Transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, adote a secretaria as seguintes providências: a) Expeça-
se a necessária guia de execução, com as cautelas legais de praxe; b) Envie à Secretaria de Defesa Social o boletim individual do 
réu, por força da determinação contida no art. 809, § 3º, do Código de Processo Penal; c) Ofi cie ao TRE, informando a existência de 
sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu, em atenção à restrição imposta pelo art. 15, III, da Constituição 
Federal, fazendo constar no ofício os seguintes dados: número da ação penal, data do trânsito em julgado da sentença condenatória, 
nome completo, fi liação e data de nascimento do condenado. Ofi cie-se a autoridade policial para que informe a localização dos bens 
listados no Auto de Apresentação e Apreensão de fl . 12. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se e arquive-se após a adoção 
das cautelas legais. Maceió,10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0717933-86.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo Majorado - RÉU: Eduardo Gomes Silva e outro - DECISÃO Recebo o recurso de apelação de fl s. 512/513 dos autos, interposto 
pela Defensora Pública em favor do réu, no efeito devolutivo, porque cabível, além de exercitado dentro do prazo legal, conforme art. 
593, inciso I, do Código de Processo Penal. Intime-se a Defensora Pública para que apresente, querendo, no prazo de 16 (dezesseis) 
dias, as razões do recurso, a teor do art. 600 do Código de Processo Penal c/c art. 5º, §5º da Lei 1.060/50. Em seguida, intime-se o 
Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, ofereça as contrarrazões, consoante ao art. 600 do Código de Processo Penal. 
Cumpra-se. Certifi que-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (OAB 4801/AL) - Processo 0723536-04.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Sumaríssimo - Crimes contra a Honra - AUTOR: Arthur da Purifi cacao Freitas Lopes - DESPACHO Trata-se de queixa-crime em que se 
imputa ao querelado a prática dos crimes descritos nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal. Antes de receber a peça, designo para 
a data de 07/07/2020, às 15:00 horas, audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 520, do Código de Processo Penal. 
Intimações necessárias. Cumpra-se Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0728399-71.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
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Ordinário - Furto - RÉU: Antônio Sergio Oliveira Silva - DECISÃO Recebo o recurso de apelação de fl s 169/170 dos autos, interposto 
pela Defensora Pública em favor do réu, nos efeitos devolutivo e suspensivo, porque cabível, além de exercitado dentro do prazo legal, 
conforme art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Vez que já apresentadas razões e contrarrazões, remetam-se os autos à 
Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Cumpra-se. Certifi que-se. Maceió , 10 de setembro de 
2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: BRENDA MARIANA DA SILVA NOBRE (OAB 14899/AL), ADV: SIGISFREDO HOEPERS (OAB 39885/RS), ADV: LUCIANA 
DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0800771-52.2016.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - 
MINISTÉRIO PÚB: Ministério Público do Estado de Alagoas - RÉ: Roberta Cândida Rocha - DECISÃO Recebo o recurso de apelação 
de fl s. 585/586 dos autos, interposto pela Defensora Pública em favor da ré, nos efeitos devolutivo e suspensivo, porque cabível, além 
de exercitado dentro do prazo legal, conforme art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Intime-se a Defensora Pública para que 
apresente, querendo, no prazo de 16 (dezesseis) dias, as razões do recurso, a teor do art. 600 do Código de Processo Penal c/c art. 5º, 
§5º da Lei 1.060/50. Em seguida, intime-se o Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, ofereça as contrarrazões, consoante 
ao art. 600 do Código de Processo Penal. Após, remetam-se os autos à Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Alagoas. Cumpra-se. Certifi que-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: SIDNEY ROCHA PEIXOTO (OAB 6217/AL), ADV: ALAN FIRMINO DA SILVA (OAB 10642/AL) - Processo 0801216-
02.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Emprego irregular de verbas ou rendas públicas - RÉU: JOSE BATISTA 
DE OLIVEIRA JUNIOR - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 15/2019, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, dou vista à(o) douta(o) representante do Ministério Público para Alegações Finais, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do art. 
403, §3º, do CPP.

Alan Firmino da silva (OAB 10642/AL)
Brenda Mariana da Silva Nobre (OAB 14899/AL)
Fábio Henrique Cavalcante Gomes (OAB 4801/AL)
Luciana de Almeida Melo (OAB 7196B/AL)
Sidney Rocha Peixoto (OAB 6217/AL)
Sigisfredo Hoepers (OAB 39885/RS)

5ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0219/2019
ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL) - Processo 0700351-68.2018.8.02.0001 - Inquérito Policial 

- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Felipe Salvador de Lima e outro - D E S P A C H O Considerando-se a impossibilidade de 
citação pessoal do réu JONHATHA DA SILVA TENÓRIO, afl ora-se salutar a providência descrita pelo artigo 361 do Código de Processo 
Penal, in verbis: “Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias”. Pelo exposto determino 
a citação editalícia do acusado, fazendo-o com espeque no artigo 361 do CPP, determinando, ainda, a correlata observância do artigo 
365 do referido diploma legal. Cumpra-se. Maceió (AL), terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574/CE) - Processo 0701004-08.2014.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: BILL PAUL FERNANDES DA SILVA - D E C I S Ã O Cuida-se de processo criminal para 
a apuração da prática do delito de tráfi co de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ocorrido em 24 de outubro de 2014, em que foi 
denunciado o réu BILL PAUL FERNANDES DA SILVA. A denúncia foi recebida em 13.04.2015 (fl s. 129/130), oportunidade em que 
foi determinada a citação do acusado, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal. Considerando que o acusado não foi 
encontrado para realização de citação pessoal, apesar de todos os esforços envidados por este Poder Judiciário, o mesmo foi citado por 
Edital à fl . 196. No entanto, até o presente momento o denunciado não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado, conforme 
certifi cado nestes autos (fl . 199). Breve relato, decido. O art. 366 do Código de Processo Penal dispõe que: “se o acusado, citado 
por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto 
no art. 312”. Por outro lado, embora tal dispositivo não estabeleça um termo fi nal, a suspensão do processo e do prazo prescricional não 
hão de perdurar ad infi nitum, sob pena de violação de direito constitucional do denunciado. Nesse sentido, têm entendido a doutrina e 
a jurisprudência que tal suspensão deverá perdurar por período equivalente ao período do prazo prescricional máximo, considerando-
se, no caso em tela (em que não houve condenação), a pena cominada ao delito praticado em abstrato. Tanto isso é verdade que o 
STJ editou a Súmula 415, que afi rma: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. 
No caso dos presentes autos, como dito alhures, o réu foi denunciado pela prática do delito de tráfi co e drogas, tipifi cados no art. 33 da 
Lei nº 11.343/2006 que, em conformidade com o artigo 109, I do mesmo codex, prescreve em 20 (vinte) anos. Dessa forma, o prazo 
prescricional que corre em favor do acusado somente poderá ser suspenso pelo período máximo de 20 (vinte) anos, contados da data 
da publicação desta decisão. Decorrido esse lapso temporal, o prazo prescricional deverá voltar a correr pelo período restante, ou 
seja, até 13.04.2055, posto que foi interrompido pela última vez em 13.04.2015, quando do recebimento da denúncia (fl s. 129/130). 
Sendo assim, aplicando o supra mencionado art. 366 do CPP, DECLARO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 
PRESCRISCIONAL com relação ao réu, qualifi cado nestes autos, pelo período de 40 (quarenta) anos. Verifi co, ainda, a necessidade de 
decretação da segregação cautelar do acusado como forma de assegurar o efetivo cumprimento da legislação penal vigente, visto ter o 
acusado evadido-se do distrito da culpa, evidentemente no intuito de evitar o cumprimento da pena que eventualmente lhe seria imposta, 
razão pela qual, com fundamento no que dispõem o art. 366 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO 
PREVENTIVA DO ACUSADO BILL PAUL FERNANDES DA SILVA, a fi m de garantir a aplicação da Lei Penal. Diante de tais decisões, 
determino à escrivania: 1 A expedição do Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do réu e o seu envio à Superintendência da Polícia 
Federal em Alagoas, à Secretaria de Defesa Social do Estado e ao Delegado Regional de Arapiraca, para o seu efetivo cumprimento, 
salientando-se que tal cumprimento deverá ocorrer até a data de 13.04.2055; 2 - Que seja alimentado o Banco Nacional de Mandados 
de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça, no prazo previsto no Provimento nº 09/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça de 
Alagoas; 3 Que o feito seja mantido acautelado/suspenso até 13.04.2055, ou então até a localização do réu ou a comunicação de sua 
prisão, hipótese em que deverá ser citado pessoalmente, para que ofereça resposta escrita no prazo legal; e 4 - Na hipótese de o réu 
não ser localizado até o dia 13.04.2055, que seja aberta vista destes autos ao representante do Ministério Público, para os fi ns de direito. 
Cumpra-se. Maceió - AL, terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição
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ADV: FRANCISCO SALES RAMOS PEREIRA (OAB 1116/AL) - Processo 0707382-76.2017.8.02.0001/01 - Recurso em Sentido 
Estrito - Homicídio Qualifi cado - RECORRENTE: Marcio Campelo Moreira - D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito 
interposto pelo acusado MÁRCIO CAMPELO MOREIRA (fl s. 01 destes autos dependentes), por meio de seu advogado constituído, 
em decorrência da decisão de pronúncia de folhas 1.363/1.374, proferida por este Juízo, pleiteando, em suas razões (fl s. 08/13 - 
destes autos dependentes), que seja impronunciado o acusado por ausência de indícios sufi cientes de autoria. Instado a apresentar 
as contrarrazões, o representante do Ministério Público ratifi cou (fl s. 26/29 - autos dependentes) os termos da denúncia, aduzindo 
que, quanto à autoria, há elementos sufi cientes nos autos a apontar-lhe como sendo um dos autores do crime em comento, e, por 
fi m, requereu que fosse negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito Interposto. É o breve relatório. Fundamento e decido. De 
acordo com o artigo 589 da Lei Processual Penal Brasileira, interposto o Recurso em Sentido Estrito, devolve-se o conhecimento da 
matéria ao próprio Juiz, o qual poderá manter ou modifi car a decisão proferida. In casu, indubitável é a manutenção da decisão de folhas 
1.363/1.374. Consoante já demonstrado, quando da decisão de pronúncia, a materialidade do delito resta demonstrada pelo Laudo 
de Exame Cadavérico à fl . 401 dos autos principais, bem como a autoria, estando os indícios plenamente demonstrados através dos 
depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual. Embora a declarante Daniela Bruna Silva dos Santos, companheira 
da vítima e testemunha ocular do crime, tenha declarado em juízo que não sabia de nada concernente à morte de seu marido, pode-
se observar que em sede administrativa, ao ser ouvida perante autoridade policial, trouxe minúcias e detalhes do crime, nos seguintes 
termos: “Que era esposa da vitima, Luciano vulgo Kelé; Que no dia do homicídio a vitima tinha chegado em sua residência por volta das 
9h00; Que por volta das 10h00 apareceu alguns indivíduos atrás da vitima; que a declarante chamou a vítima, informando que alguns 
indivíduos estavam chamando na porta chamando por ele; Que a vitima foi até a porta ver do que se tratava; Que esses indivíduos 
pediram para que a vítima, descesse até a calçada; que a vitima se recusou a descer; Que nesse momento um dos indivíduos derrubou 
a vítima, fazendo com que ele batesse com a cabeça no cercado; que começaram o espancamento da vítima em frente a residência do 
mesmo; que quando a vítima fi cou desacordada eles colocaram a vitima no porta mala de um carro de cor clara e saíram, sendo que 
o restante dos indivíduos seguiram de moto; Que eram mais de 15 (quinze) homens; que os autores disseram a declarante que ele iria 
morrer por conta de furto, no Aprígio; que os autores disseram que ela fi casse quieta pois o problema era só com Luciano kelé; que 
neste momento conseguiu reconhecer o Curió ou coroa, casado com a Cidinha, que reside no conjunto Freitas Neto e que é um dos 
brancos do trafi cante conhecido como Givaldo vulgo DU/Dô/DODO; Que estava presente o Marcio Campelo vulgo tubarão; Que tubarão 
ameaçou a declarante de morte dizendo que se ela não desse conta do material que o esposo furtou, ele voltaria para matar ela também; 
Que também reconheceu os irmãos Ramiro, Jean, fi lho do agente penitenciário/ Policial conhecido como Fernando; Que estava também 
o Ronaldo que é foragido da justiça; Que Ronaldo é baixinho, de pele clara e com olhos verdes; Que Ronaldo mora na mesma rua que 
a mãe do Jean e do Ramiro reside; Que Ronaldo mora a três casas da mãe de Jean; Que esta sendo ameaçada constantemente, pelos 
algozes de seu esposo; Que todos eles fi cam passando pela sua porta; que teme pela sua vida e de seus familiares; Que no período em 
que a vitima estava preso, teve um problema com o Givaldo vulgo Du/DÔ; Que a segundo os autores que o motivo desse homicídio foi 
por conta do que os mesmos algozes de seu esposo, foram os mesmos que executaram o agiota, Mizael Barbosa, no parque dos caetés 
pois o mesmo se negou a emprestar dinheiro a eles; que eles também estariam envolvidos no homicídio do Catita, no parque dos caetés 
pois o mesmo faria parte de outra quadrilha; que eles também estão envolvidos no homicídio de Isaias que também ocorreu no parque 
dos cates; que perguntando quais seriam os autores desses homicídios a depoente afi rmou que seria o Curió, Tubarão, Fluminense, 
Jean; Que se trata de uma quadrilha grande e bem organizada; Que toda população teme esses indivíduos; que o fl uminense estaria 
envolvido no homicídio do Catita; Que quem manda e desmanda nessa área é o curió, é ele quem determina quem vive e quem morre 
na região; Que quase todo dia os algozes passam na sua porta de sua casa, perguntando como ela está, sentindo um tom de ameaça.” 
Depoimento este que estava em consonância com o depoimento judicial do policial investigador do homicídio em tela, responsável pela 
coleta do depoimento da declarante, o Sr. Ronaldo Célio dos Santos, conforme mídia de fl . 631. No tocante à alegação de fragilidade do 
conjunto de provas que embasam o posicionamento adotado por este Juízo, restou demonstrada, nos presentes autos, a materialidade 
e a suposta autoria do delito em testilha. Portanto, não merece prosperar a alegação de que não há nos autos os indícios ensejadores 
para a pronúncia do acusado. Outrossim, toda a instrução criminal é marcada pela construção de lastro probatório de indícios da conduta 
delitiva do acusado. Conforme bem enfatizado na decisão ora atacada, há indícios de que o acusado MÁRCIO CAMPELO MOREIRA, 
VULGO “TUBARÃO”, fora um dos autores do delito que teve como vítima Luciano Francisco Ferreira, assertiva essa fundamentada nos 
depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial. No que concerne às qualifi cadoras constantes 
nos incisos II, III e IV do art.121, § 2º do Código Penal Brasileiro, deverão serem mantidas, ao menos preliminarmente. Dessa forma, 
percebe-se que é faticamente possível a existência das qualifi cadoras expostas na pronúncia, devendo o juiz admitir as qualifi cadoras na 
pronúncia, em observância ao princípio maior “in dubio pro societate”, o qual rege a fase processual. A sabedoria jurisprudencial também 
é no mesmo sentido, a saber: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA 
DO MOTIVO FÚTIL. Impossibilidade. Não cabe afastar qualquer qualifi cadora quando houver indícios de sua existência, já que nesta 
fase processual vige o princípio in dubio pro societate, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Recurso não provido.” 
(TJ-SP RSE:00003303920138260067 SP 0000330-39.2013.8.26.0067, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 18/08/2015, 16ª 
Câmara de DireitoCriminal, Data de Publicação: 19/08/2015). Portanto à luz dos depoimentos prestados, do laudo cadavérico que 
integra os presentes autos e da demais provas colhidas, MANTENHO A DECISÃO DE PRONÚNCIA do acusado, em todos os seus 
termos. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para tramitação e julgamento do recurso interposto. Cumpra-se. Maceió - AL, 
terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 3208/SE) - Processo 0714387-91.2013.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU PRESO: ALISSON RODRIGO BARROS - D E S P A C H O Nos moldes da 
certidão de fl . 622, transitou em julgado o acórdão de folhas 597/616, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do acusado, 
modifi cando a sentença proferida por este Juízo. Desta feita, cumpram-se as determinações constantes às fl s. 512/532, observando 
as modifi cações do referido acórdão. Cumpra-se. Maceió (AL), terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de 
Direito

ADV: MARY ANNE NUNES PEIXOTO (OAB 2747/AL), ADV: RUY GUILHERME PINTO DA SILVA TORRES (OAB 2728/AL) - Processo 
0714389-27.2014.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - RÉU: Anderson da Silva Cerqueira Cavalcante - 
Ivaldo Batista dos Santos - D E S P A C H O Proceda esta secretaria buscas nos sistemas INFOSEG, SIEL, INFOJUD e SAJ, acerca 
do endereço do acusado Ivaldo Batista dos Santos. Localizando novo endereço, diverso do constante nos autos, proceda a intimação 
do acusado para comparecer a audiência designada, sob pena de condução coercitiva. Em caso negativo, dê-se vista dos autos ao 
Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Maceió(AL), terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de 
Direito

ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL) - Processo 0714743-18.2015.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Rafael da Silva - D E S P A C H O Em análise detida ao processo, pode-se perceber 
a impossibilidade da citação pessoal do acusado José Cipriano Santos Neto, conquanto esgotamento das vias razoáveis possíveis para 
tanto. Sabe-se que a citação é pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade não pode ser relativizada. Desta 
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forma, visando coibir qualquer possibilidade de nulidade processual entendo salutar a providência descrita pelo artigo 361 do Código de 
Processo Penal, in verbis: “Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias”. Pelo exposto 
determino a citação editalícia do acusado, o fazendo com espeque no artigo 361 do CPP, determinando, ainda, a correlata observância 
do artigo 365 do referido diploma legal. Cumpra-se.

ADV: RAPHAEL RIBEIRO OMENA (OAB 16108/AL) - Processo 0718697-67.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Maxwell Perdigão de Brito - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto 
no Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada audiência de Instrução, para o 
dia 05 de novembro de 2019, às 14 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. Maceió, 
10 de setembro de 2019 Reuel Willys de Souza Albuquerque Técnico Judiciário Secretaria de Processamento Unifi cado - SPU

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0722035-20.2016.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: W.M.S. - D E S P A C H O Percebe-se a impossibilidade da citação pessoal do acusado Lucas Cleiton 
de Oliveira Silva, conquanto esgotamento das vias razoáveis possíveis para tanto. Desta forma, afl ora-se salutar a providência descrita 
pelo artigo 361 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 
15 (quinze) dias”. Pelo exposto determino a citação editalícia do acusado, fazendo-o com espeque no artigo 361 do CPP, determinando, 
ainda, a correlata observância do artigo 365 do referido diploma legal. Cumpra-se. Maceió (AL), terça-feira, 10 de setembro de 2019. 
Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: GIORDANY DE MELO NUNES (OAB 10162/AL), ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0722558-
61.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: João Victor Silva Mota - Davi 
Anderson Cunha dos Santos - D E C I S Ã O A pretensão constante à fl .355, tem respaldo e fundamento no art. 569 do CPP. O Órgão do 
Ministério Público, independentemente de provocação judicial, pode aditar a denúncia. Sendo assim, desde que presentes os requisitos 
defi nidos no art. 41 do CPP e, não se cogitando de nenhuma das hipóteses contidas no art. 395 do CPP. Assim, recebo o aditamento 
à denúncia de fl s. 355 dos autos - oferecido em desfavor de Davi Anderson Cunha dos Santos e João Victor Silva Mota - devidamente 
qualifi cado nos autos - pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, além do crime do art. 
244-B, do ECA, esclarecendo que os acusados praticaram os crimes descrito na denúncia juntamente com a adolescente Samara 
Emely Juvencio do Santos, sendo encontrado com a mesma com a mesma, no ato da prisão, a quantidade de 80g (oitenta gramas) de 
maconha, bem como diversas pedrinhas com peso aproximado de 5g (cinco gramas) de crack, conforme os laudos provisórios de fl s 
65/66, e uma balança de precisão, segundo consta no auto de apresentação e apreensão à fl . 63. Dê-se ciência as Defesas dos réus 
do aditamento promovido, pelo prazo de 10 (dez) dias. Proceda-se esta secretaria com as devidas atualizações no SAJ. Intimem-se. 
Cumpra-se. Maceió - AL, terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição

ADV: RICARDO ALVES DE MENONÇA (OAB 12464/AL), ADV: RAYANNI MAYARA DA SILVA ALBUQUERQUE (OAB 13230/AL), 
ADV: ROSALY MONTEIRO DAMIÃO SIQUEIRA (OAB 12304/AL), ADV: GUSTAVO IGOR VASCONCELOS LOPES CALHEIROS (OAB 
9393/AL) - Processo 0724389-47.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - 
RÉU PRESO: Max Antonio Gonzaga da Silva - RÉU: José Renato de Oliveira Santos - INDICIADO: Kleiton Ricardo Monteiro Pinto 
da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas 
e, tendo sido pautada audiência de Instrução, para o dia 06 de novembro de 2019, às 14 horas, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma. Maceió, 10 de setembro de 2019 Reuel Willys de Souza Albuquerque Técnico Judiciário Secretaria 
de Processamento Unifi cado - SPU

ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL), ADV: GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 
14194/AL) - Processo 0724495-09.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: V.S. - REPTADO: 
B.L.S. e outro - Maceió - AL, terça-feira, 10 de setembro de 2019. D E S P A C H O (Informação de Habeas Corpus) Exmo. Sr. Relator, 
Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, Considerando o requerimento de informações de fl . 468, datado de 9 de setembro de 2019, 
onde Vossa Excelência requer informações a fi m de instruir o pedido de Habeas Corpus nº 0805429-20.2019.8.02.0000, no qual fi gura 
como paciente Vítor dos Santos, passo a informar. Verifi ca-se do Inquérito Policial que na manhã do dia 28 de agosto de 2018, por volta 
das 10:30, na quadra de esporte da Escola Estadual Deputado Rubens Canuto, no bairro do Benedito Bentes, a vítima foi assassinada 
com golpes de faca e pedradas. Conforme consta na Representação, a vítima era suspeita de ter furtado o celular de uma amiga da 
escola e as pessoas de Vitinho, Passa-tempo, Magão e outro indivíduo, foram tomar satisfação com a vítima acerca do celular da menor 
I. K. M. F, iniciando assim as agressões que levaram a vítima a óbito. Detalha o inquérito ainda que na análise das imagens das câmeras 
do interior do colégio, aparecem os quatro indivíduos responsáveis pelas agressões à vítima, sendo identifi cados com Vítor dos Santos 
(qualifi cado), L. E. A. S. De L. (menor- 16 anos), MagoLouco e ou Passa tempo (ainda não identifi cado) e Negão (ainda não identifi cado). 
Aos 09 de novembro de 2018 este Juízo deferiu a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária do ora paciente e 
dos demais envolvidos e apontandos nas fi lmagens interna da escola. Em 12 de dezembro de 2018 a denúncia foi ofertada apenas em 
relação ao ora paciente, uma vez que os demais envolvidos ainda não foram identifi cados. No dia 19 de dezembro de 2019 a denúncia 
foi recebida, e na oportunidade foi determinada a citação do acusado e demais diligências necessárias atinentes à fase processual. Aos 
22 dias do mês de maio de 2019 chegou aos autos comunicado acerca da prisão do acusado Vítor dos Santos, preso nesta mesma 
data. Aos 13 dias de junho de 2019, a Defensoria Pública peticionou nos autos requerendo a revogação da decisão que decretou a 
prisão temporária do acusado, oportunidade em que foi dada vista ao Ministério Público. No dia 17 de junho de 2019 o acusado foi 
pessoalmente citado da presente ação penal, tendo apresentado sua resposta à acusação no dia 20 de junho de 2019. Em 02 de julho 
de 2019 este Juízo entendendo não ser caso de absolvição sumária, determinou a inclusão do feito em pauta de audiência. Aos 31 dias 
de julho de 2019, após a chegada da manifestação do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva do acusado com fulcro 
na garantia da ordem pública. Aos 09 de setembro de 2019 chegou aos autos requerimento de informações a fi m de instruir o pedido de 
Habeas Corpus do acusado, o que de pronto foi atendido. Aos 12 de março de 2018, aportou nos autos o competente Inquérito Policial, 
sendo dada vista ao Ministério Público no dia seguinte. Atualmente ao processo se encontra aguardando a realização da audiência já 
designada para o dia 17/12/2019 às 16h. Esclareço ainda que, em todo momento esse Juízo e cartório manteve-se diligente, sendo 
todas as medidas procedimentais e processuais atendidas (ofícios, citações, certidões, decisões, despachos, laudo pericial, intimações 
de testemunhas, abertura de vista às parte...). Assim, prestadas as informações que julgamos oportunas, aproveitamos o ensejo para 
apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração, colocando-nos, desde logo, à disposição para outros esclarecimentos 
eventualmente necessários. Respeitosamente, Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO IGOR VASCONCELOS LOPES CALHEIROS (OAB 9393/AL) - Processo 0725780-71.2017.8.02.0001 - Ação Penal 
de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: A.M.C.J. e outros - Conforme determinação do Juizo, fl s. 456/459.

ADV: ANA JANAINA DA SILVA FEITOZA (OAB 9133/AL), ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL) - 
Processo 0728257-33.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: 
Fabio Pereira do Rego Junior e outro - D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de folha 294, expeça-se alvará de soltura em 
favor da acusada Maria Gedalva dos Santos Azevedo. Cumpra-se os desígnios da sentença. Cumpra-se. Maceió (AL), terça-feira, 10 de 
setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz de Direito
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ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL) - Processo 0800182-26.2017.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Jaelson Barbosa da Silva - D E S P A C H O Considerando que a certidão de fl . 
101 dá conta de que o réu, citado por Edital à fl . 87 nestes autos, estaria preso em outros processos, devolva-se os autos ao Ministério 
Público, para que requeira o que entender de direito. Maceió - AL, terça-feira, 10 de setembro de 2019. Josemir Pereira de Souza Juiz 
de Direito em Substituição

Ana Janaina da Silva Feitoza (OAB 9133/AL)
Francisco Sales Ramos Pereira (OAB 1116/AL)
Gerdião Heber Ferreira de Oliveira (OAB 14194/AL)
Giordany de Melo Nunes (OAB 10162/AL)
Gustavo Igor Vasconcelos Lopes Calheiros (OAB 9393/AL)
João Maurício da Rocha de Mendonça (OAB 10085/AL)
Luciana de Almeida Melo (OAB 7196B/AL)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574/CE)
Mary Anne Nunes Peixoto (OAB 2747/AL)
Raphael Ribeiro Omena (OAB 16108/AL)
Rayanni Mayara da Silva Albuquerque (OAB 13230/AL)
Ricardo Alves de Menonça (OAB 12464/AL)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 11237/AL)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 3208/SE)
Rosaly Monteiro Damião Siqueira (OAB 12304/AL)
Ruy Guilherme Pinto da Silva Torres (OAB 2728/AL)

6ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0287/2019
ADV: MANOEL BASÍLIO DA SILVA NETO (OAB 13509/AL) - Processo 0700602-86.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 

Ordinário - Tentativa de Roubo - INDICIADO: Elenildo da Silva Santos - Trata-se de ação penal pelo crime de roubo instaurada pelo 
Ministério Público em desfavor de Elenildo da Silva Santos. O réu foi citado por edital e os autos estão suspensos com esteio no art. 
366 do Código de Processo Penal, sendo certo que a decisão de fl s. 86/88 também decretou a prisão preventiva do agente. Juntou-se 
aos autos a petição de fl . 102, informando o endereço do acusado, corroborado pelo comprovante de residência à fl . 103. Em seguida, a 
Defesa informou que o réu está preso e apresentou a defesa preliminar (fl . 104). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 
concessão da liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares, especialmente: monitoração eletrônica, recolhimento 
domiciliar em horário estipulado por este Juízo, compromisso de não voltar a delinquir e comparecimento a todos os atos processuais. 
É o relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, observei que a prisão do réu foi decretada primordialmente pelo fato de que o 
agente mudou de endereço sem efetuar a devida comunicação a este Juízo, nos termos da decisão de fl s. 86/88. Passado pouco mais 
de um ano desde a decretação da prisão cautelar, chegou aos autos a informação de que o mandado de prisão foi cumprido e o agente 
se encontra preso. Esclarece a Defesa que o novo endereço de Elenildo foi atualizado e requereu a revogação da prisão cautelar. 
Assim sendo, ainda que a situação delineada nos autos (suspensão pelo art. 366 do CPP) permita a decretação da medida cautelar 
extrema, o esclarecimento acerca do endereço do réu desnatura o fundamento da segregação cautelar. Por outro lado, a fi m de garantir 
o comparecimento do denunciado a todos os atos processuais e evitar nova mudança de endereço não comunicada, restabeleço as 
medidas cautelares alternativas impostas na decisão de fl s. 26/30 e determino a imposição de monitoramento eletrônico com raio 
limitado à cidade de Maceió/AL, pois, conforme destacado pelo Ministério Público, a gravidade da conduta torna adequado e necessário 
a imposição de tais medidas, a fi m de salvaguardar a ordem pública e garantir o bom andamento processual. Dessa feita, revogo a 
prisão preventiva de Elenildo da Silva Santos, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente alvará de 
soltura, com a ressalva de que o réu deverá manter seu endereço atualizado e comparecer imediatamente a este Juízo para assinatura 
do termo de compromisso e citação pessoal, sob pena de revogação do benefício. Ressalve-se que o réu não poderá ser posto em 
liberdade se por outro motivo estiver preso. Ofi cie-se ao CMEP para colocação do aparelho de monitoramento eletrônico. Intime-se 
o advogado subscrito do pedido de fl s. 104/108 para que apresente a procuração no prazo de cinco dias. Intimações e providências 
necessárias. Cumpra-se.

Manoel Basílio da Silva Neto (OAB 13509/AL)

7ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO SÓSTENES ALEX COSTA DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO SANTOS ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0446/2019
ADV: FRANCISCO SALES RAMOS PEREIRA (OAB 1116/AL) - Processo 0702958-25.2016.8.02.0001 - Ação Penal de Competência 

do Júri - Homicídio Qualifi cado - REPTANTE: Policia Civil do Estado de Alagoas - AUTOR: Ministerio Publico do Estado de Alagoas - 
RÉU: Romildo Rodrigues dos Santos - Thiago Rodrigues Alves da Silva - DESPACHO Tendo em vista a certidão de fl s. 744, determino 
que seja dada vista ao representante do Ministério Público, no prazo de 24 horas, para que o mesmo elabore e envie a este juízo as 
perguntas que deverão ser feitas quando da oitiva da testemunha Aldo de Andrade através de Carta Precatória, para serem as perguntas 
e respostas apresentadas em Plenário de Julgamento. Ao cartório, determino que entre em contato por qualquer meio hábil com o juízo 
deprecado e com a testemunha Aldo de Andrade, considerando a urgência, e informe sobre a realização da oitiva da referida testemunha, 
independente de sua intimação, visto que a testemunha tem advogado constituído nos autos e se dispôs a prestar depoimento em 
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qualquer comarca próxima de sua atual residência, além do curto prazo para cumprimento da intimação da testemunha através do ofi cial 
de justiça, posto que restam apenas 20 dias até a realização do júri. Após a manifestação do Ministério Público, intime-se a defesa dos 
réus para o mesmo fi m, no prazo de 24 horas. Cumpra-se com urgência. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sóstenes Alex Costa de 
Andrade Juiz de Direito O Ministério Público já apresentou sua manifestação à fl . 746.

Francisco Sales Ramos Pereira (OAB 1116/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0447/2019
ADV: EDNA VICENTE DOS SANTOS (OAB 12708/AL) - Processo 0003858-74.2001.8.02.0001 (001.01.003858-3) - Ação Penal de 

Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: José Batista de Jesus Filho - Autos n° 0003858-74.2001.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal de Competência do Júri Autor e Vítima: Ministerio Publico do Estado de Alagoas e outro Réu: José Batista de Jesus Filho 
SENTENÇA Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de José Batista de Jesus Filho, dando-o como incurso nas 
penas do artigo 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pelos motivos expostos na denúncia que, em síntese, são os 
seguintes: No dia 13 de março de 2001, por volta das 18:15horas, o réu, utilizando um revólver, produziu na pessoa de Marcondes dos 
Santos, as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fl s., somente não ocorrendo o evento porte por circunstâncias 
alheias a sua vontade. Nos informam as peças inquisitórias, que o denunciado disparou seu revólver a queima-roupa contra a vítima, 
sem qualquer motivo ou discussão aparente, no momento em que esta se encontrava trabalhando em seu estabelecimento comercial. 
Denúncia às fl s. 04/05 e recebida através da decisão de fl s. 31. Resposta à Acusação apresentada pela defesa do réu às fl s. 125/136. 
Audiência de instrução e julgamento documentada às fl s. 233; 301; 353 e 375. Alegações fi nais ofertadas pelo Ministério Público às 
fl s.382/385, pugnando pela pronúncia do acusado como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código 
Penal. Alegações fi nais oferecidas pela defesa do réu às fl s. 390, oportunidade na qual se reservou ao direito de expor suas teses em 
plenário do júri. É o Relatório. Decido. O art. 413 do CPP determina que o juiz, fundamentadamente, pronuncie o acusado, desde que 
convencido da materialidade do fato e da existência de sufi cientes indícios de autoria ou de participação em crime doloso contra a vida. 
A pronúncia nada mais é que decisão interlocutória que faz um juízo de admissibilidade quanto à acusação em relação a sua decisão 
pelo juízo competente, que é o Tribunal do Júri. Trata-se de modalidade de decisão interlocutória mista, pois põe fi m a uma etapa do 
procedimento, sem entretanto elucidar a questão principal, que será apreciada pelo Tribunal do Júri. Ora, se a competência para o 
deslinde da causa pertence ao Tribunal do Júri, como já referido, descabe ao juiz singular se imiscuir no juízo valorativo que só ao 
primeiro deve incumbir. Não por outra razão o art. 413, parágrafo primeiro, reza que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à 
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios sufi cientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o 
dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especifi car as circunstâncias qualifi cadoras e as causas de aumento de pena. E mais 
não deve o juiz dizer, para que não comprometa ou infl uencie a valoração a ser livremente levada a efeito pelo Conselho de Sentença, 
quando da reunião periódica do Tribunal do Júri. Aí razão pela qual a pronúncia deve ser minimalista, a fi m de preencher os requisitos 
legais sem comprometer o livre convencimento dos juízes naturais da causa. Dito isto, passo a análise dos pontos a serem perscrutados 
na pronúncia, a saber: prova da materialidade, indícios sufi cientes de autoria ou participação, declaração do artigo em que se encontra 
incurso o acusado, especifi cação das circunstâncias qualifi cadoras e causas de aumento de pena. 1) Quanto à materialidade do fato: A 
materialidade do fato restou evidenciada diante do laudo de exame do corpo de delito às fl s. 26, o qual indica que Marcondes dos Santos 
foi vítima de agressão por projétil de arma de fogo no dia 13/03/2001. 2) Quanto aos indícios de autoria e de participação: Rosineide 
Holanda Cavalcante, declarante ocular do crime disse que: “Que estava no orelhão, quando viu o senhor João Batista discutindo com a 
pessoa de Sylvinho; Que fi cou na sua e não interviu; Que, pouco tempo depois, ouviu o estampido de tiro e a vítima no chão; Que não 
sabe dizer se os tiros foram a queima-roupa” Já Ricardo Felizardo da Silva, afi rmou: “Que conhece o acusado há 20 (vinte) anos; Que 
soube dos fatos narrados na denúncia apenas um dia após o ocorrido; Que soube, por alto, que a vítima teria importunado a esposa do 
acusado”. A seu turno, a vítima Marcondes dos Santos, relatou o seguinte: “Disse que estava jogando dominó com três crianças; Que, de 
repente, sentiu alguém lhe tocar; Que, assim que virou, o acusado começou a desferir disparos de arma de fogo contra a sua pessoa; 
Que o primeiro disparo de arma de fogo atingiu sua boca; Que os demais tiros pegaram em sua cabeça; Que conseguiu ser socorrido 
para o hospital; Que sabe quem é o acusado; Que o acusado é conhecido como Sylvinho na região em que vive; Que nunca teve 
desavença alguma com a pessoa do acusado; Que, talvez conheça a esposa do acusado; Que, após o ocorrido, necessitou fazer uso de 
remédio controlado; Que acredita que o acusado tenha praticado o delito em virtude de um boato que circulava na região a respeito de 
um possível caso extraconjugal entre ele (depoente) e a mulher do réu; Que esse boato não é verdade”. Por sua vez, José Batista de 
Jesus Filho disse: “Que confessa os fatos que lhe estão sendo imputados na denúncia; Que utilizou um Revólver para praticar o delito; 
Que trocou um videogame que tinha nesta arma; Que atentou contra a vida da vítima porque ela estava cantando sua esposa; Que toda 
vez que passava com sua esposa na rua, a vítima fi cava dizendo o que queria fazer com ela; Que chegou, inclusive, a pensar em mudar 
de residência em virtude desses aborrecimentos; Que já tinha conversado com a vítima algumas vezes, na tentativa de resolver 
amigavelmente o impasse; Que, no dia do fato, estava voltando do trabalho e tentou falar mais uma vez com o acusado e ele não quis 
conversa e até colocou o carro pra cima de sua pessoa; Que se dirigiu ao estabelecimento em que o acusado trabalha; Que, ao chegar 
lá, indagou mais uma vez a respeito do motivo de o acusado estar importunando a sua esposa; Que, a partir de então, começaram a 
discutir; Que, em um determinado momento da discussão, o acusado pegou uma tábua e foi até sua direção; Que, nesse momento, 
puxou a arma que estava em sua cintura e disparou os projéteis de arma de fogo em direção ao acusado; Que não sabe ao certo 
quantos disparos efetuou; Que não sabe quanto tempo a vítima fi cou hospitalizada”. Por fi m, José Cícero Gonçalves disse em Juízo que: 
“Que conhece os dois (acusado e vítima) desde pequeno; Que estava jogando dominó no estabelecimento comercial da vítima, quando 
o acusado chegou lá; Que o acusado e a vítima começaram a discutir; Que, quando o acusado chegou, a vítima pegou uma tábua e se 
levantou; Que, logo em seguida, começou a correr e ouviu o estampido de arma de fogo; Que os comentários da região eram no sentido 
de que o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima em razão de esta estar dando em cima da esposa daquele”. Vislumbra-se, 
portanto, em face das declarações insertas nos autos, a presença de mais de uma corrente probatória versando sobre a participação do 
acusado no suposto delito em apuração, de modo que a pronúncia é a medida que se impõe. Registre-se, ainda, que para a prolação da 
decisão de pronúncia bastam a prova da materialidade do fato e indícios sufi cientes de autoria. Nela, o juiz não resolve o mérito da 
causa, mas exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, encaminhando a causa à apreciação do tribunal popular, juiz natural para 
julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [ ] HOMICÍDIO QUALIFICADO 
CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
CARACTERIZADA. 1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de 
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admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, 
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase 
processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. 2. Para que seja reconhecida a culpa consciente ou o dolo eventual, faz-se 
necessária uma análise minuciosa da conduta do acusado, providência vedada na via eleita. 3. Afi rmar se o agente agiu com dolo 
eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos 
fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede 
a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. 4. Na hipótese em apreço, submetido a julgamento pelo Tribunal do 
Júri, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio doloso qualifi cado e tentado, o que impede esta Corte Superior de 
Justiça de desclassifi car a sua conduta para a modalidade culposa, em respeito à soberania dos veredictos. [ ] (Processo HC 360617/
RR. Relator: Ministro Jorge Mussi (1138). Órgão Julgador: T-5 Quinta Turma. Data do Julgamento: 21/03/2017). Grifei. 3) Das 
qualifi cadoras: Presentes os requisitos da pronúncia do réu, passo, então, a discorrer a respeito da incidência das qualifi cadoras 
apontadas na vestibular acusatória. 3.1 Qualifi cadora do motivo fútil: Este Juízo entende que o motivo fútil é aquele insignifi cante, banal, 
apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral e de tão pequeno é justifi cável a majoração do desvalor da conduta do 
agente. Os indícios colhidos pela instrução processual são no sentido de que o motivo do homicídio teria sido praticado em razão de que 
a vítima estaria paquerando e importunando a esposa do acusado. Assim, sendo motivação aparentemente desproporcional, deverá o 
Conselho de Sentença analisar a incidência ou não da qualifi cadora. 3.2 Qualifi cadora do recurso que difi cultou a defesa da vítima: A 
narrativa presente na denúncia, corroborada em Juízo por depoimentos testemunhais, é no sentido de que a vítima teria sido surpreendida 
em seu local de trabalho, enquanto estava jogando dominó, pelos disparos de arma de fogo que lhe atingiram, cf. Laudo de Exame 
Cadavérico de fl . 26. Desta feita, há respaldo para que a qualifi cadora do recurso que difi cultou a defesa da vítima seja apreciada pelo 
Tribunal do Júri. 4) Quanto as causas de aumento e de diminuição: Quanto à tentativa, vale dizer que há elementos que indicam a sua 
confi guração. É que o intento homicida em desfavor de Marcondes só não se consumou, dada a ação dos populares que conseguiram 
socorrer o acusado ao hospital. No mais, não vislumbro causas de aumento, na hipótese em vértice, sejam legais sejam especiais. 
Quanto às causas de diminuição, estas incumbem apenas à acusação e à defesa, quando em plenário. 5) Dispositivo: Assim e pelo 
exposto, PRONUNCIO o acusado João Batista de Jesus como incurso nas penas dos art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, 
todos do Código Penal Brasileiro, para que seja oportunamente julgado pelo Egrégio 1º Tribunal do Júri desta comarca. No mais, quanto 
a prisão preventiva do acusado, entendo que não houve modifi cação substancial no quadro decisório, desde a decisão que reavaliou a 
custódia cautelar do réu, razão porque mantenho incólume esta última, entendendo, por consectário, que o réu não ostentará o direito de 
recorrer em liberdade. Intime-se, pessoalmente, o réu do inteiro conteúdo desta decisão. Cientifi quem-se a Defesa e o Ministério Público. 
Preclusa a decisão de pronúncia, intime-se o órgão do Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol das 
testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), junte documentos e requeira diligências, se desejar. Decorrido o 
mencionado prazo, intime-se a Defesa para o mesmo fi m e nos mesmos termos. Providências necessárias. Maceió,09 de setembro de 
2019. Sóstenes Alex Costa de Andrade Juiz de Direito

ADV: BRUNO SAMPAIO DE MORAES ALBUQUERQUE (OAB 12702/AL) - Processo 0005851-30.2016.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Geovanio Domingos da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Representante do Ministério Público pelo prazo de 05 dias, 
para os fi ns do Art. 422 do CPP.

ADV: SINESIO LUIZ ANTONIO (OAB 152241/SP) - Processo 0054054-38.2007.8.02.0001 (001.07.054054-4) - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Cícero Sebastião da Silva - Autos n°: 0054054-38.2007.8.02.0001 Ação: Ação Penal 
de Competência do Júri Autor e Vítima: Justica Publica e outros Réu: Cícero Sebastião 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 para, no prazo legal, apresentar alegações fi nais. Maceió, 10 de setembro de 2019 Luciano Santos Alves Analista Judiciário

ADV: MARCELO BARBOSA ARANTES (OAB 25009/GO) - Processo 0700224-29.2018.8.02.0067 - Ação Penal de Competência do 
Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Wesley Richerd da Silva - Autos n° 0700224-29.2018.8.02.0067 Ação: Ação Penal de Competência 
do Júri Autor e Vítima: Ministerio Publico do Estado de Alagoas e outros Réu: Wesley Richerd da Silva Ato Ordinatório: Em cumprimento 
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, marco a continuação da Audiência de Instrução 
e Julgamento para o dia 06/04/2020, às 13:30h. O senhor CLAUDEVAN JUSTINO DA SILVA deverá ser intimado no endereço 
constante às fl s. 436/437. Requisite o réu. Por fi m, expeça ofício para a polícia, a fi m de que encaminhem as imagens das câmeras de 
videomonitoramento referidas no relatório de investigação preliminar e solicitadas pelo Ministério Público às fl s. 162. Envie junto ao ofício 
cópias da denúncia de fl s. 156/163 e do relatório de fl s. 54/57, que fazem referências as essas imagens. Maceió, 10 de setembro de 
2019. Luciano Santos Alves Chefe de Secretaria/Escrivão

ADV: DANIEL MACHADO DA SILVA NETO (OAB 14532/AL), ADV: EDSON DE CARVALHO NETO (OAB 14371/AL) - Processo 
0700364-97.2017.8.02.0067 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Antônio Damião Brasil - Autos n° 
0700364-97.2017.8.02.0067 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Autor: Ministerio Publico do Estado de Alagoas Infrator e Réu: 
David Alves de Lima, Antônio Damião Brasil Certidão: Certifi co que, apesar de constar no despacho de fl s. 503/504 determinação para 
intimar a vítima em seu endereço constante nos autos, às fl s. 243 foi juntado ofício da Polícia Civil que informou que na tentativa de 
localizar a avó da vítima se dirigiu ao endereço desta (vítima) e constatou que não mais residia lá e este subscritor na tentativa de 
encontrar o endereço da mesma realizou pesquisa no SAJ e também não obteve resultado. Dessa forma, faço os autos conclusos. Ato 
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, marco a continuação 
da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17/03/2020, às 15:30h. Oportunidade em que deverá ser intimada a pessoa de 
ADRIEL DOS SANTOS CORREIA, vítima. Com a juntada do endereço deste, intime-o. Intime, ainda, o réu. Por fi m, expeça ofício para o 
Instituto de Criminalística, como requerido pelo Ministério Público às fl s. 107/112 e deferido às fl s. 119/123, para que encaminhem, em 10 
dias, o laudo pericial de local do crime tentado. Maceió, 10 de setembro de 2019. Luciano Santos Alves Chefe de Secretaria/Escrivão

ADV: FRANCISCO SALES RAMOS PEREIRA (OAB 1116/AL) - Processo 0702958-25.2016.8.02.0001 - Ação Penal de Competência 
do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Romildo Rodrigues dos Santos e outro - Autos n° 0702958-25.2016.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal de Competência do Júri Autor e Representante: Ministerio Publico do Estado de Alagoas e outro Réu e Representado: Romildo 
Rodrigues dos Santos e outro DESPACHO DEFIRO o requerido às fl s.742. Ao Cartório, determino que entre em contato por ofício, 
e-mail, telefone ou qualquer outro meio hábil, considerando a brevidade do julgamento já designado, com qualquer Comarca mais 
próxima da atual residência da testemunha Aldo de Andrade, que possua equipamento de videoconferência, para a realização de sua 
oitiva, tudo mantendo o mais absoluto segredo sobre a atual residência da testemunha ameaçada, inclusive, alertando ao Juízo da 
referida Comarca que deverá atuar resguardando a mencionada informação, evitando, assim, que venham a juntar nos autos, nossos ou 
dele, sem sigilo, o endereço da testemunha. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sóstenes Alex Costa de Andrade Juiz de Direito

ADV: RODRIGO ARAGÃO BARBOSA (OAB 11423/AL) - Processo 0712808-74.2014.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri 
- Homicídio Qualifi cado - RÉU: Marciel José da Silva e outros - Autos n° 0712808-74.2014.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência 
do Júri Autor e Vítima: Justiça Pública do Estado de Alagoas e outros Réu: Marciel José da Silva Ato Ordinatório: Em cumprimento ao 
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Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e como determinado no despacho de fl s. 707/708, dou 
vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 dias, para que informe os endereços de DARLANY ANDREZZA DE ARAÚJO 
LOUREIRO e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, bem como para que se manifeste sobre o pedido de liberdade ofertado pela defesa, 
no mesmo prazo. Outrossim, marco a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/04/2020, às 15:30h. Intime o 
réu. Apresentados os endereços de DARLANY ANDREZZA DE ARAÚJO LOUREIRO e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, intime-os. 
As testemunhas de defesa MARIA SUELY DOS SANTOS SILVA, ADRIANA MARIA DA SILVA, BETÂNIA MARIA DA SILVA, EDVANE 
LINS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DA SILVA e ANGÉLICA MARIA DA SILVA comparecerão 
independente de intimação, conforme resposta à acusação de fl s. 607. Solicite as devoluções das cartas precatórias de fl s. 603/604 e 
686. Maceió, 10 de setembro de 2019. Luciano Santos Alves Chefe de Secretaria/Escrivão

ADV: CARLOS ROBERTO RODRIGUES HERMENEGILDO DA SILVA (OAB 11484/AL) - Processo 0720029-06.2017.8.02.0001 - 
Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Jorge Lourenço dos Santos Neto e outro - DESPACHO Intimem-
se os advogados constituídos e a Defensoria Pública para que apresentem alegações fi nais. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. 
Sóstenes Alex Costa de Andrade Juiz de Direito

ADV: ANTÔNIO CARLOS LEÃO GALVÃO (OAB 6260/AL) - Processo 0720143-71.2019.8.02.0001 - Inquérito Policial - Homicídio 
Qualifi cado - INDICIADO: Paulo Roberto da Silva Cabral - Autos n° 0720143-71.2019.8.02.0001 Ação: Inquérito Policial Indiciante: Policia 
Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Paulo Roberto da Silva Cabral DESPACHO Vista ao Ministério Público para que se manifeste 
acerca da petição de fl s.83-85. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sóstenes Alex Costa de Andrade Juiz de Direito

ADV: MARCELO BARBOSA ARANTES (OAB 25009/GO) - Processo 0722468-24.2016.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do 
Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Edilson dos Santos - Autos n° 0722468-24.2016.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do 
Júri Autor e Indiciante: Ministerio Publico do Estado de Alagoas e outro Réu: Edilson dos Santos Ato Ordinatório: Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista às partes para que se manifestem sobre o 
laudo pericial às fl s. 345/350. Maceió, 10 de setembro de 2019. William de Lima Lisboa Morais Estagiário(a)

ADV: MARCELO BARBOSA ARANTES (OAB 25009/GO) - Processo 0722468-24.2016.8.02.0001/01 - Insanidade Mental do 
Acusado - Tentativa de Homicídio - AUTOR: Edilson dos Santos - Autos n° 0722468-24.2016.8.02.0001/01 Ação: Insanidade Mental do 
Acusado Autor: Edilson dos Santos Requerido: Lídia Malta Prata Lima Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista às partes para que se manifestem sobre o laudo pericial às fl s. 50/55. 
Maceió, 10 de setembro de 2019. William de Lima Lisboa Morais Estagiário(a)

ADV: VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO JUNIOR (OAB 7757/AL), ADV: RICARDO ANDRÉ MONTEIRO (OAB 9974/AL), 
ADV: EUDES JOSÉ DA SILVA PASSOS (OAB 15228/AL), ADV: JOSÉ DE SOUZA VILAÇA NETO (OAB 12166/AL), ADV: VICTOR 
CAVALCANTE NASCIMENTO (OAB 30370/BA), ADV: MYLENA UCHOA NASCIMENTO (OAB 13826/AL) - Processo 0727758-
54.2015.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: João Carlos Mendonça da Silva - José Daniel de 
Melo - Autos nº: 0727758-54.2015.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Autor e Indiciante: Ministerio Publico do Estado 
de Alagoas e outro Indiciado e Réu: Victor Araujo Almeida e outro DECISÃO Trata-se de pedido de alteração da data de continuação da 
audiência de instrução e julgamento formulado pela defesa de José Daniel de Melo às fl s. 597/598. A defesa alega que o réu atualmente 
se encontra residindo na cidade de Campinas/SP e já tem compromisso marcado com a Justiça Alagoana para o dia 26/05/2020 nos 
autos do processo de Nº 0715969-58.2015.8.02.0001 (em trâmite na 9ª Vara Criminal da Capital). Assim, para evitar prejuízos fi nanceiros, 
requereu que a audiência deste processo, a qual se encontra prevista para acontecer no dia 03/12/2019, fosse alterada de modo que 
viesse a acontecer também em maio de 2020. Diante desse cenário, considerando que se trata de requerimento formulado por réu em 
liberdade, não verifi ca-se a possível ocorrência de prescrição, bem como não vislumbra-se nenhum prejuízo para as partes, tenho por 
bem deferir o pleito formulado pela defesa. Com efeito, determino que seja tornado sem efeito o ato ordinatório de fl s. 586, pelo que 
designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/05/2020, às 15h:00min. Intimações e providências necessárias. Maceió , 09 
de setembro de 2019. Sóstenes Alex Costa de Andrade Juiz de Direito

ADV: ELEINE CECÍLIA DOS SANTOS CALAZANS PAIXÃO (OAB 11346/AL), ADV: JEFFERSON FIDELIS DO NACIMENTO (OAB 
5172/AL) - Processo 0800308-42.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Ismar Bonfi m do 
Nascimento - Autos n° 0800308-42.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Autor e Vítima: Ministerio Publico do Estado 
de Alagoas e outro Réu: Ismar Bonfi m do Nascimento Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, marco a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17/03/2020, às 16:30h. 
Requisite a apresentação do policial militar ALESSANDRO CALHEIROS BALLAR (fl s. 92/93). Intime o réu. Expeça ofício para o Instituto 
de Criminalística para envio do laudo pericial de local morte violenta requerido pelo Ministério Público na denúncia de fl s. 1/4. Maceió, 10 
de setembro de 2019. Luciano Santos Alves Chefe de Secretaria/Escrivão

ADV: BRUNO CABRAL DE ALENCAR MONTEIRO (OAB 21939/PB) - Processo 0800673-96.2018.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Ricardo Gomes de Araújo - Autos n° 0800673-96.2018.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal de Competência do Júri Autor e Vítima: Ministério Público do Estado de Alagoas e outro Réu: Ricardo Gomes de Araújo Ato 
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, como determinado 
no despacho de fl s. 206/207, dou vista dos autos ao Ministério Público, no prazo de 05 dias, para que informe os endereços atualizados 
das testemunhas MARIA QUITÉRIA CONCEIÇÃO SILVA e CARLA SILVA DOS SANTOS. Outrossim, marco a continuação da Audiência 
de Instrução e Julgamento para o dia 07/04/2020, às 14:30h. Intime o réu. Apresentados os endereços das testemunhas mencionadas, 
intime-as. Intime, ainda a senhora SANDRA LÚCIA DA SILVA, por mandado de condução coercitiva. Enquanto a testemunha, QUITÉRIA 
DOS SANTOS DOS SANTOS SILVA, deverá ser intimada no endereço constante na assentada de fl s. 206/207. As testemunhas de 
defesa, IAGO FERREIRA PEIXOTO BISPO e LOURINETE DOS SANTOS TRIBUTINO, comparecerão independente de intimação. 
Maceió, 10 de setembro de 2019. Luciano Santos Alves Chefe de Secretaria/Escrivão

Antônio Carlos Leão Galvão (OAB 6260/AL)
Bruno Cabral de Alencar Monteiro (OAB 21939/PB)
Bruno Sampaio de Moraes Albuquerque (OAB 12702/AL)
Carlos Roberto Rodrigues Hermenegildo da Silva (OAB 11484/AL)
Daniel Machado da Silva Neto (OAB 14532/AL)
Edna Vicente dos Santos (OAB 12708/AL)
Edson de Carvalho Neto (OAB 14371/AL)
Eleine Cecília dos Santos Calazans Paixão (OAB 11346/AL)
Eudes José da Silva Passos (OAB 15228/AL)
Francisco Sales Ramos Pereira (OAB 1116/AL)
Jefferson Fidelis do Nacimento (OAB 5172/AL)
José de Souza Vilaça Neto (OAB 12166/AL)
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Marcelo Barbosa Arantes (OAB 25009/GO)
Marcelo Barbosa Arantes (OAB 25009/GO)
Mylena Uchoa Nascimento (OAB 13826/AL)
Ricardo André Monteiro (OAB 9974/AL)
Rodrigo Aragão Barbosa (OAB 11423/AL)
Sinesio Luiz Antonio (OAB 152241/SP)
VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO (OAB 30370/BA)
Victor Cavalcante Nascimento Junior (OAB 7757/AL)

8ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0447/2019
ADV: JANOR FERREIRA DA SILVA (OAB 3081/RO) - Processo 0003767-51.2019.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - 

Homicídio Qualifi cado - RÉU: Leandro de Oliveira Ferreira e outro - Vista a Defensoria Publica
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALAGOAS -DPE (OAB D/PE) - Processo 0021187-26.2006.8.02.0001 (001.06.021187-4) - Ação 

Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - ACUSADO: Ronaldo Martins da Silva - Na 3ª fase, não há causas de aumento 
nem de diminuição. Assim, torno a pena defi nitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, 
inicialmente, fechado, no Presídio de Segurança Máxima ou em outra unidade penitenciária que o Juiz da Vara de Execuções entender 
mais adequada. Considerando a quantidade total da pena de reclusão ora aplicada ao réu ser superior a 04 (quatro) anos, bem como 
a observância da culpabilidade, sopesada em seu desfavor, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa 
substituição não é sufi ciente, verifi ca-se, portanto, que ele não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 44, inciso I do Código Penal. Ausentes também as condições de ordem objetivas e 
subjetivas previstas no art. 77 do Código Penal, já que além da pena de reclusão aplicada ao réu ter sido fi xada em quantidade superior 
a 02 anos, as condições judiciais do art. 59 não são favoráveis ao sentenciado, como já especifi cado acima, o que demonstra que não 
faz jus também ao benefício da suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade que ora lhe fora aplicada. DA 
PRISÃO Analisando o caso, verifi co que, diante do veredicto do Conselho de Sentença, o réu não tem o direito de apelar em liberdade 
pelos motivos que passo a expor: o fundamento da garantia da ordem pública é notório diante dos fatos e fundamentos acima expostos, 
tendo em vista o modus operandi empregado, qual seja, efetuou disparo de arma de fogo na vítima, em plena via pública, na frente de 
pessoa menor de idade e pondo em risco outras pessoas. Considerando que a vítima foi morta com disparo que lhe atingiu no rosto, não 
tendo tido chances de defesa e em razão de motivo fútil, há a necessidade de se garantir a ordem pública. Além disso, corroborando com 
os indícios de periculosidade que recaem sobre o réu, há notícias, nos autos, de que ele responde a processo criminal no Tribunal de 
Justiça do Estado de Sergipe, demonstrando aparente propensão à prática de delitos. Nota-se, ainda, que resta presente a necessidade 
de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu já empreendeu fuga do sistema prisional, tendo permanecido vários anos 
foragido, tendo sido recapturado em abril deste ano. Desta feita, não existe fato superveniente capaz de infi rmar a necessidade da 
prisão, de maneira que inexiste agora, máxime com a presente condenação, motivos para ser permitido o recurso em liberdade. Nesse 
sentido, lúcidas as palavras de Guilherme de Souza Nucci, in verbis: “Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação 
mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na 
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com refl exos negativos e 
traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de 
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (STJ, HC 30.236-RJ, 5ª T., rel. Min. Félix Fisher, 17.02.2004, v.u., 
DJ 22.03.2004, p. 335).” (Código de Processo Penal Comentado. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, p. 608/609). 
Desse entendimento não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 101.367/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 26/11/2018). Assim, a liberdade do réu deve ser sacrifi cada em face da subsistência dos 
requisitos autorizadores da prisão preventiva, fatos estes que denotam a necessidade da prisão. Com efeito, há nos autos fundados 
elementos que indicam a frialdade, a periculosidade e a covardia do réu, que, por motivo fútil, é responsável pela morte da vítima 
com emprego de recurso que difi cultou a defesa daquela, e por motivos de ser esta do sexo feminino, como se pode constatar nos 
autos. Some-se a isso o recente informativo 922 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indicando que, em julgamento do HC 
140.449/RJ, publicado no DJe em 07.11.2018, houve a reafi rmação de que: “Nas condenações pelo tribunal do júri não é necessário 
aguardar julgamento de recurso em segundo grau de jurisdição para a execução da pena.”, o que se mantém na linha de que a prisão 
deverá ser decretada como decorrência da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista constitucionalmente, como se pode 
verifi car nos julgados do Supremo Tribunal Federal: HC 118.770; HC 126.292; HC 139.612; HC 133.528 e Rcl 27.011 AgR. Por tudo 
isso, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu RONALDO MARTINS DA SILVA, vulgo “DANDÔ”, com fulcro nos artigos 311, 312 
e 313 do CPP (para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal). Determino que se faça a comunicação ao 
Conselho Nacional de Justiça acerca da manutenção da prisão do réu, na forma do art. 289-A do CPP. DA DETRAÇÃO O art. 387, 
§ 2º do Código de Processo Penal recomenda que o juiz, ao prolatar sentença condenatória, compute o tempo em que o acusado 
permaneceu preso, seja administrativamente, preventivamente, enfi m, tenha permanecido preso provisoriamente, para fi ns de detração. 
Pelos elementos constantes nos autos, entendo que o tempo que o réu fi cou preso por este processo não enseja a progressão de 
regime para o semiaberto, motivo pelo qual mantenho o regime fechado como inicial para cumprimento de pena. DA INDENIZAÇÃO 
CIVIL Com o advento da Lei nº 11.719/2008, que alterou o art. 387, inciso IV, do CPP, deve o magistrado criminal fi xar o valor mínimo 
na sentença condenatória para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima ou seus 
familiares. Descabe a imposição de fi xação de valor mínimo a título de reparação, pois não foi respeitado o princípio do contraditório em 
relação a eventuais danos causados aos familiares da vítima. Ante o exposto, deixo de aplicar o valor mínimo a título de indenização. 
Sem custas, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública. Transitado em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados (cf. artigo 393, inciso II, CPP. e 5º, LVII, CF/88); b) anote-se no Sítio do Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Alagoas, conforme determinação contida no Provimento nº 01/2012 da CGJ, para os fi ns do artigo 15, inciso 
III, da Constituição Federal; c) procedam-se às comunicações de estilo; d) encaminhe-se cópia do boletim individual ao Instituto de 
Identifi cação da Secretaria de Defesa Social, conforme determinação inserta no artigo 809, § 3º, do Código de Processo Penal; e, e) dê-
se baixa na Distribuição. Publicada na Sessão de Julgamento, na sala 403, do Centro Universitário Maurício de Nassau, nesta Comarca, 
às 11h50min. Intimadas as partes e o réu. Registre-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Geraldo Cavalcante Amorim Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALAGOAS -DPE (OAB D/PE) - Processo 0039914-91.2010.8.02.0001 (001.10.039914-3) - Ação 
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Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Felipe Salvador de Lima - JUÍZO DE DIREITO DA 8ª Vara Criminal da Capital 
/ Tribunal do Júri EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
O Dr. John Silas da Silva, Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri, Estado de Alagoas, 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 de Ação Penal de 
Competência do Júri n.º 0039914-91.2010.8.02.0001, que tem como Autor: Justiça Pública e outro, e réu: FELIPE SALVADOR DE LIMA, 
Brasileira, com endereço à Travessa Adelmo de Melo, 10, Feitosa, Maceió - AL, este(a) atualmente em local incerto e não sabido, fi cando 
o(a) mesmo(a) INTIMADO do inteiro teor da sentença prolatada, que tem o seguinte teor: Vistos etc. FELIPE SALVADOR DE LIMA foi 
denunciado pelo Ministério Público em razão da prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal tendo como 
vítima Nailton Anjos dos Santos. Encerrada a instrução criminal, foi o réu FELIPE SALVADOR DE LIMA pronunciado nos termos do arts. 
121, §2º, IV do CP. Da pronúncia, não houve recurso. Hoje, o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. 
Ausente o réu, o qual, não obstante citado por edital, não compareceu. As testemunhas inicialmente arroladas pela acusação e defesa 
foram dispensadas. Nos debates, o representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que não visualizou elementos 
sufi cientes à condenação do réu, entendendo ser cabível sua absolvição. A defesa técnica do réu sustentou a tese da insufi ciência de 
provas quanto à autoria, pugnando pela sua absolvição. O Egrégio Conselho de Sentença, respondendo ao questionário proposto, o 
qual não foi contestado pelas partes, acolheu a tese defensiva de negativa de autoria, de acordo com esse veredicto, e com fundamento 
no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu FELIPE SALVADOR DE LIMA da imputação que lhe foi feita na 
denúncia. Cédulas lidas apenas até a obtenção de quatro respostas positivas ou negativas, não sendo lidos os demais votos a fi m de 
preservar o sigilo das votações. Revogo o mandado de prisão expedido em face do acusado, fazendo-se as devidas comunicações. 
Sem custas. Sentença publicada nesta sessão, manifestando as partes o seu desejo de não recorrer de modo que se opera o trânsito 
em julgado. Ofi cie-se o Instituto de Identifi cação Criminal informando o teor desta sentença. Cumpridas todas as formalidades legais, 
e certifi cado pela Secretaria deste Juízo, deverão os autos ser arquivados, com a devida baixa na distribuição. Maceió,09 de setembro 
de 2019. Paula de Goes Brito Pontes. Juíza de Direito. E para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será 
afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, aos 10 de setembro de 2019. Eu, (Maria Elizabete Santos Estrela), Analista Judiciária, que digitei e subscrevi. John Silas da 
Silva Juiz de Direito

ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 10469/AL) - Processo 0700866-02.2018.8.02.0067 - Auto de Prisão em 
Flagrante - Tentativa de Homicídio - INDICIADA: Claudenice da Silva - Autos n°: 0700866-02.2018.8.02.0067 Ação: Auto de Prisão 
Em Flagrante Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Claudenice da Silva ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas, este processo foi submetido à atuação da Secretaria de Processamento Unifi cado - SPU. Maceió, 16 
de agosto de 2019 Steffannon Costa Bezerra Lima Chefe de Secretaria

ADV: THIAGO HENRIQUE BARBOSA LAURENTINO (OAB 10431/AL), ADV: TALLES FELIPE BARBOSA LAURENTINO (OAB 
15030/AL) - Processo 0701867-31.2015.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Jonathan 
Barbosa Guedes Melo - 8ª Vara Criminal da capital SALA SECRETA DO 2º Tribunal do Júri PROCESSO Nº 0701867-31.2015.8.02.0001 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACUSADO: Jonathan Barbosa Guedes Melo SENTENÇA O Representante do Ministério 
Público ofereceu denúncia em face de JONATHAN BARBOSA GUEDES MELO, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, 
inciso II e IV, do Código Penal (homicídio qualifi cado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). O teor da 
denúncia, bem assim os fatos relevantes ocorridos durante o procedimento, encontram-se minuciosamente relatados na sentença de 
pronúncia de fl s. 264/269 e no relatório de fl s. 321/322. O feito seguiu seu trâmite regular, sendo, afi nal, designado o dia de hoje para 
sessão de julgamento. Nesta, após os procedimentos pertinentes, foram submetidos os quesitos regularmente formulados à apreciação 
dos senhores jurados, os quais assim decidiram: por maioria de votos, reconheceram a materialidade do delito homicídio em que 
foi vítima a pessoa de Josielson Silva Ribeiro, bem como, por maioria de votos, reconheceram a autoria do crime em relação ao 
réu Jonathan Barbosa Guedes Melo; por outro lado, entenderam por absolver o acusado. Por assim ser, de acordo com o veredicto 
soberano dos jurados, ABSOLVO o acusado JONATHAN BARBOSA GUEDES MELO da imputação que lhe foi feita no presente feito. 
Sem custas. Transitada em julgado esta decisão e feitas as comunicações devidas, arquive-se o processo, com as baixas necessárias. 
Dou a presente sentença por publicada nesta Sessão de Julgamento, fi cando todos dela intimados. Maceió, 09 de setembro de 2019. 
Amine Mafra Chukr Conrado Juíza Presidente

ADV: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA (OAB 11033/AL), ADV: FÁBIO BEZERRA CAVALCANTI (OAB 8828/
AL) - Processo 0706597-46.2019.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - REPTANTE: P.C.E.A. - RÉU: 
J.N.S. - Vista ao MP

ADV: EDNA VICENTE DOS SANTOS (OAB 12708/AL), ADV: SANDRA BARBOSA GOMES (OAB 14812/AL) - Processo 0711777-
14.2017.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: G.G.C. - Autos nº: 0711777-14.2017.8.02.0001 
Ação: Ação Penal de Competência do Júri Representante e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: George Gomes 
Correia DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade do 
reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a 
custódia cautelar decretada em desfavor do acusado GEORGE GOMES CORREIA, nos autos acima epigrafados. Em uma leitura atenta 
dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a complexidade do processo e a gravidade 
em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o tempo de 
prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias subjetivas do réu preso em nada se 
alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação de sua custódia cautelar. Além disso, não houve 
atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas responsáveis pela realização dos 
atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração do entendimento anteriormente 
externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar do réu GEORGE GOMES CORREIA, até ulterior deliberação deste juízo. Ao 
Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que tramita em face de réu preso. Proceda-se à necessária 
alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 
2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 9337/AL) - Processo 0712005-52.2018.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Erivaldo Maximino da Silva - Autos n° 0712005-52.2018.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal de Competência do Júri Indiciante, Autor e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Réu: Erivaldo Maximino da Silva 
SENTENÇA O Ministério Público Estadual, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas 
atribuições legais, ofereceu denúncia contra ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA, qualifi cado nos autos, pela prática do fato delituoso 
devidamente descrito na peça inicial acusatória, dando-o como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 70, 
parte fi nal e art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, em relação às vítimas IRAN CAETANO DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA 
ALVES, EDSON BRAGA DA SILVA E JOSÉ AMÉRICO PAULO DA SILVA. Com a Preclusão da Decisão de Pronúncia, após os trabalhos 
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preparatórios para submetê-lo ao julgamento por este 2º Tribunal do Júri, realizou-se no dia de hoje o 1º Mutirão do Júri, do ano de 2019, 
no Centro Universitário Maurício de Nassau, na qual, após a oitiva das vítimas, e das testemunhas arroladas pela acusação e pela 
Defesa, realizou-se o interrogatório do réu e os debates orais, procedeu-se ao julgamento na sala especial. Resumidamente relatado. 
Decido. Tendo em vista que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, ACATOU PARCIALMENTE A TESE DA PROMOTORIA, 
resta defi nitivamente CONDENADO o réu ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA, pela prática prevista no 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 70, 
parte fi nal e art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, em relação as vítimas IRAN CAETANO DA SILVA, EDSON BRAGA DA SILVA 
E JOSÉ AMÉRICO PAULO DA SILVA. Em sequência, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, votou para DESCLASSIFICAR o 
crime doloso contra a vida imputado ao réu ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA, denunciado pela prática prevista no art. 121, §2º, incisos 
II e IV, c/c art. 70, parte fi nal e art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, desse modo, DESCLASSIFICO o crime de tentativa de 
homicídio para o crime de lesão corporal que, no presente caso, é de natureza leve, cujo tipo penal se encontra inserido no art. 129, 
“caput”, do Código Penal, em relação apenas a vítima JOSÉ ROBERTO DA SILVA ALVES. Cumpre registrar que o art. 59 do Código 
Penal prevê que na decisão condenatória o magistrado estabelecerá a pena conforme seja necessário e sufi ciente para reprovação e 
prevenção do crime. Por tais razões, atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosar-lhe a reprimenda 
penal da seguinte forma: 1. Quanto ao crime de homicídio qualifi cado 1.1 Em relação a vítima IRAN CAETANO DA SILVA Quanto à 
culpabilidade, esta deve ser compreendida como “o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por 
um crime.”1 A conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, haja vista desferir disparos de arma de fogo em direção a vítima, a 
qual, no momento, encontrava-se com outras pessoas, demonstrando audácia e menosprezo pela vida humana, bem como o excessivo 
número de disparos efetuados contra a vítima, o que justifi ca a apreciação desta circunstância em desfavor do réu, consoante 
entendimento jurisprudencial2, sendo-lhe, portanto, desfavorável. No tocante a seus antecedentes, estes devem ser considerados como 
“os dados atinentes à vida pregressa do réu na seara criminal. Dizem respeito a todos os fatos e acontecimentos que envolvem o seu 
passado criminal, bons ou ruins.”3 No caso em comento, vê-se que o acusado possui processos criminais tramitando em seu desfavor, 
no entanto, não há processo com sentença com trânsito em julgado, motivo pelo qual esta circunstância deve ser considerada favorável 
ao réu, em atenção ao que dispõe a Súmula 444 do STJ. A conduta social é o “estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a 
sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança, etc.” Não há nos autos informações acerca da conduta 
do acusado, devendo, portanto, tal circunstância ser tomada como favorável ao réu. A personalidade, por sua vez, é o “perfi l subjetivo do 
réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais.” No caso em 
epígrafe, vê-se que não há elementos sufi cientes para aferir a personalidade do réu, devendo, portanto, tal circunstância ser tomada 
como favorável ao réu. Os motivos do crime “são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime.”4 Verifi ca-se que o 
Conselho de Sentença reconheceu a qualifi cadora do motivo fútil, portanto, esta circunstância deve ser reconhecida, mas não deve ser 
valorada, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do delito são os “dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas 
que não integram sua estrutura”. Verifi ca-se que a forma como o crime ocorreu foi grave, visto que o acusado perpetrou seu crime em 
local de circulação de pessoas, próximo a uma escola estadual, o que demonstra a ousadia do acusado na prática do delito e o grande 
risco e abalo social com o modus operandi empregado, razão pela qual, tomo tal circunstância como desfavorável ao réu. As 
consequências do delito, isto é, o “conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime em desfavor da vítima, de seus familiares ou da 
coletividade,”5 Segundo Luiz Régis Prado, as consequências do crime são “os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos 
da conduta dos agentes, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido”.6 No caso em comento, vê-se que as consequências 
do delito, são graves, porém, não excedem a normalidade do tipo, razão pela qual considero tal circunstância favorável ao réu. O 
comportamento da vítima está “ligado à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma 
infração penal.”7 Entendo que esta circunstância não deve ser valorada, pois a Corte do STJ vem decidindo de forma reiterada que o 
comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, consoante decisão no Resp 
1134362/AC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2013, DJ 28/08/2013. Na 1ª fase, com respaldo no art. 
59 do Código Penal Brasileiro, fi xo-lhe a pena base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na 2ª fase, analisando as 
circunstâncias legais genéricas (agravantes e atenuantes), ressalto, consoante reiterada jurisprudência do STJ, que quando há o 
reconhecimento de mais de uma qualifi cadora, como nos presentes autos, as excedentes devem ser empregadas como agravante ou 
circunstância judicial do art. 59 do CP (HC 118.890/MG, Dje 03.08.2011). Assim, presente circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, 
alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, por ter o réu confessado a prática delitiva, bem como presente circunstância agravante em 
desfavor do réu, por ter o Conselho de Sentença reconhecido duas qualifi cadoras - a do motivo fútil, tomada como qualifi cadora - tomo 
como agravante o cometimento do crime com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no art. 61, “c”, do 
Código Penal Brasileiro. Deste modo, a teor do art. 67 do Código Penal Brasileiro, havendo concurso de circunstâncias atenuantes e 
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante que, no caso em tela, é a atenuante da 
confi ssão, razão pela qual atenuo a pena intermediária, fi xando-a em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.  Na 
3ª fase, não existe causa de aumento, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal 
Brasileiro, diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando a pena defi nitiva em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão. 1.2 em relação à 
vítima EDSON BRAGA DA SILVA Quanto à culpabilidade, esta deve ser compreendida como “o juízo de reprovabilidade, como o juízo de 
censura que recai sobre o responsável por um crime.”8 A conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, haja vista desferir 
disparos de arma de fogo em direção a vítima, a qual, no momento, encontrava-se com outras pessoas, demonstrando audácia e 
menosprezo pela vida humana, bem como o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, o que justifi ca a apreciação desta 
circunstância em desfavor do réu, consoante entendimento jurisprudencial9, sendo-lhe, portanto, desfavorável. No tocante a seus 
antecedentes, no caso em comento, vê-se que o acusado possui processos criminais tramitando em seu desfavor, no entanto, não há 
processo com sentença com trânsito em julgado, motivo pelo qual esta circunstância deve ser considerada favorável ao réu, em atenção 
ao que dispõe a Súmula 444 do STJ. A conduta social, não há nos autos informações acerca da conduta do acusado, devendo, portanto, 
tal circunstância ser tomada como favorável ao réu. A personalidade, no caso em epígrafe, vê-se que não há elementos sufi cientes para 
aferir a personalidade do réu, devendo, portanto, tal circunstância ser tomada como favorável ao réu. Os motivos do crime, verifi ca-se 
que o Conselho de Sentença reconheceu a qualifi cadora do motivo fútil, portanto, esta circunstância deve ser reconhecida, mas não 
deve ser valorada, evitando assim o bis in idem. As circunstâncias do delito, verifi ca-se que a forma como o crime ocorreu foi grave, visto 
que o acusado perpetrou seu crime em local de circulação de pessoas, próximo a uma escola estadual, o que demonstra a ousadia do 
acusado na prática do delito e o grande risco e abalo social com o modus operandi empregado, razão pela qual, tomo tal circunstância 
como desfavorável ao réu. As consequências do delito, no caso em comento, vê-se que as consequências do delito, são graves, porém, 
não excedem a normalidade do tipo, razão pela qual considero tal circunstância favorável ao réu. O comportamento da vítima está 
“ligado à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal.”10 Entendo que 
esta circunstância não deve ser valorada, pois a Corte do STJ vem decidindo de forma reiterada que o comportamento da vítima não 
contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, consoante decisão no Resp 1134362/AC, Rel. Ministro 
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2013, DJ 28/08/2013. Na 1ª fase, com respaldo no art. 59 do Código Penal 
Brasileiro, fi xo-lhe a pena base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na 2ª fase, analisando as circunstâncias legais 
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genéricas (agravantes e atenuantes), ressalto, consoante reiterada jurisprudência do STJ, que quando há o reconhecimento de mais de 
uma qualifi cadora, como nos presentes autos, as excedentes devem ser empregadas como agravante ou circunstância judicial do art. 59 
do CP (HC 118.890/MG, Dje 03.08.2011). Assim, presente circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal 
Brasileiro, por ter o réu confessado a prática delitiva, bem como presente circunstância agravante em desfavor do réu, por ter o Conselho 
de Sentença reconhecido duas qualifi cadoras - a do motivo fútil, tomada como qualifi cadora - tomo como agravante o cometimento do 
crime com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no art. 61, “c”, do Código Penal Brasileiro. Deste modo, a 
teor do art. 67 do Código Penal Brasileiro, havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do 
limite indicado pela circunstância preponderante que, no caso em tela, é a atenuante da confi ssão, razão pela qual atenuo a pena 
intermediária, fi xando-a em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.  Na 3ª fase, não existe causa de aumento, 
mas presente a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, diminuo a pena em 1/3 (um terço), 
tornando a pena defi nitiva em 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão. 1.3. em relação à vítima JOSÉ AMÉRICO PAULO DA SILVA 
Quanto à culpabilidade, esta deve ser compreendida como “o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o 
responsável por um crime.”11 A conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, haja vista desferir disparos de arma de fogo em 
direção a vítima, a qual, no momento, encontrava-se com outras pessoas, demonstrando audácia e menosprezo pela vida humana, bem 
como o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, o que justifi ca a apreciação desta circunstância em desfavor do réu, 
consoante entendimento jurisprudencial12, sendo-lhe, portanto, desfavorável. No tocante a seus antecedentes, no caso em comento, 
vê-se que o acusado possui processos criminais tramitando em seu desfavor, no entanto, não há processo com sentença com trânsito 
em julgado, motivo pelo qual esta circunstância deve ser considerada favorável ao réu, em atenção ao que dispõe a Súmula 444 do STJ. 
A conduta social, não há nos autos informações acerca da conduta do acusado, devendo, portanto, tal circunstância ser tomada como 
favorável ao réu. A personalidade, no caso em epígrafe, vê-se que não há elementos sufi cientes para aferir a personalidade do réu, 
devendo, portanto, tal circunstância ser tomada como favorável ao réu. Os motivos do crime, verifi ca-se que o Conselho de Sentença 
reconheceu a qualifi cadora do motivo fútil, portanto, esta circunstância deve ser reconhecida, mas não deve ser valorada, evitando 
assim o bis in idem. As circunstâncias do delito, verifi ca-se que a forma como o crime ocorreu foi grave, visto que o acusado perpetrou 
seu crime em local de circulação de pessoas, próximo a uma escola estadual, o que demonstra a ousadia do acusado na prática do 
delito e o grande risco e abalo social com o modus operandi empregado, razão pela qual, tomo tal circunstância como desfavorável ao 
réu. As consequências do delito, no caso em comento, vê-se que a vítima fi cou internada por 18 (dezoito) dias, o que excede a 
normalidade do tipo, razão pela qual tenho como desfavorável ao réu. O comportamento da vítima está “ligado à vitimologia, isto é, ao 
estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal.”13 Entendo que esta circunstância não deve ser 
valorada, pois a Corte do STJ vem decidindo de forma reiterada que o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do 
crime, ou é considerado “normal à espécie”, consoante decisão no Resp 1134362/AC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 
julgado em 13/08/2013, DJ 28/08/2013. Na 1ª fase, com respaldo no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fi xo-lhe a pena base de 18 
(dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na 2ª fase, analisando as circunstâncias legais genéricas (agravantes e atenuantes), 
ressalto, consoante reiterada jurisprudência do STJ, que quando há o reconhecimento de mais de uma qualifi cadora, como nos presentes 
autos, as excedentes devem ser empregadas como agravante ou circunstância judicial do art. 59 do CP (HC 118.890/MG, Dje 03.08.2011). 
Assim, presente circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, por ter o réu confessado a prática 
delitiva, bem como presente circunstância agravante em desfavor do réu, por ter o Conselho de Sentença reconhecido duas qualifi cadoras 
- a do motivo fútil, tomada como qualifi cadora - tomo como agravante o cometimento do crime com emprego de recurso que impossibilitou 
a defesa da vítima, prevista no art. 61, “c”, do Código Penal Brasileiro. Deste modo, a teor do art. 67 do Código Penal Brasileiro, havendo 
concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante 
que, no caso em tela, é a atenuante da confi ssão, razão pela qual atenuo a pena intermediária, fi xando-a em 17 (dezessete) anos, 02 
(dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.  Na 3ª fase, não existe causa de aumento, mas presente a causa de diminuição prevista no 
art. 14, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando a pena defi nitiva em 11 (onze) anos, 05 
(cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. 2. Quanto ao crime de lesão corporal em relação a vítima JOSÉ ROBERTO DA SILVA 
ALVES A materialidade restou evidenciada por meio do laudo de exame de corpo de delito à fl . 220, o qual dá conta de que as lesões 
sofridas pela vítima é de natureza leve, conforme classifi cação doutrinária e jurisprudencial. Não há dúvidas quanto à autoria do fato 
atribuída ao acusado, haja vista os depoimentos colhidos no plenário no julgamento de hoje, corroborados ao depoimento da vítima e a 
confi ssão do acusado. Das provas colhidas na instrução em plenário, não houve evidência de que o acusado teria agido sob quaisquer 
excludentes, assim, não vislumbro qualquer causa de exclusão de ilicitude, de culpabilidade ou de isenção da pena. Ante o exposto e, 
em virtude da desclassifi cação do delito, resolvo CONDENAR o réu ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA, nas penas do art. 129, “caput”, do 
Código Penal. Cumpre registrar que o art. 59 do Código Penal prevê que na decisão condenatória o magistrado estabelecerá a pena 
conforme seja necessário e sufi ciente para reprovação e prevenção do crime. Por tais razões, atendendo ao disposto nos artigos 59 e 
68, ambos do Código Penal, passo a dosar-lhes a reprimenda penal da seguinte forma: Quanto à culpabilidade, esta deve ser 
compreendida como “o juízo de reprovabilidade, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime.”14 A conduta do 
réu se demonstrou altamente reprovável, haja vista desferir disparos de arma de fogo em direção a vítima, a qual, no momento, 
encontrava-se com outras pessoas, demonstrando audácia e menosprezo pela vida humana, bem como o excessivo número de disparos 
efetuados contra a vítima, conforme laudo de fl . 220, o que justifi ca a apreciação desta circunstância em desfavor do réu, consoante 
entendimento jurisprudencial15, sendo-lhe, portanto, desfavorável. No tocante a seus antecedentes, no caso em comento, vê-se que o 
acusado possui processos criminais tramitando em seu desfavor, no entanto, não há processo com sentença com trânsito em julgado, 
motivo pelo qual esta circunstância deve ser considerada favorável ao réu, em atenção ao que dispõe a Súmula 444 do STJ. A conduta 
social, não há nos autos informações acerca da conduta do acusado, devendo, portanto, tal circunstância ser tomada como favorável ao 
réu. A personalidade, no caso em epígrafe, vê-se que não há elementos sufi cientes para aferir a personalidade do réu, devendo, portanto, 
tal circunstância ser tomada como favorável ao réu. Os motivos do crime, verifi ca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a 
qualifi cadora do motivo fútil, portanto, esta circunstância deve ser reconhecida, mas não deve ser valorada, evitando assim o bis in idem. 
As circunstâncias do delito, verifi ca-se que a forma como o crime ocorreu foi grave, visto que o acusado perpetrou seu crime em local de 
circulação de pessoas, próximo a uma escola estadual, o que demonstra a ousadia do acusado na prática do delito e o grande risco e 
abalo social com o modus operandi empregado, razão pela qual, tomo tal circunstância como desfavorável ao réu. As consequências do 
delito, no caso em comento, vê-se que as consequências do delito, são graves, porém, não excedem a normalidade do tipo, razão pela 
qual considero tal circunstância favorável ao réu. O comportamento da vítima está “ligado à vitimologia, isto é, ao estudo da participação 
da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal.”16 Entendo que esta circunstância não deve ser valorada, pois a Corte 
do STJ vem decidindo de forma reiterada que o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado 
“normal à espécie”, consoante decisão no Resp 1134362/AC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2013, 
DJ 28/08/2013. Na 1ª fase, com respaldo no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fi xo-lhe a pena base de 05 (cinco) meses e 10 (dias) de 
detenção. Na 2ª fase, vê-se que há circunstâncias atenuante em favor do acusado, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, em razão do réu 
ter confessado a prática do crime, e ainda, presentes circunstâncias agravantes previstas no art. 61, “a” e “c” do CPB, em virtude do 
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crime ter sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Cumpre-me esclarecer que, no 
esteio da doutrina e jurisprudência pátrias, a preponderância não prevalece no caso de haver duas ou mais agravantes concorrendo com 
uma atenuante, ainda que esta seja preponderante sobre as demais, e vice e versa [..] o patamar de agravo ou atenuação da pena 
deverá ser dosado, neste caso, para o lado que tiver o maior número de circunstâncias, razão pela qual agravo a pena intermediária, 
fi xando-a em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.  Na 3ª fase, não existem causas de aumento ou de diminuição, de modo que 
torno a pena defi nitiva em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção. 3. Do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do 
Código Penal Brasileiro) No caso em tela, consoante os fundamentos de fato e de direito já explanados nesta sentença, vê-se que os 
fatos se amoldam exatamente na fi gura do concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CPB), corroborando o teor da denúncia, 
fazendo-se necessária a soma das penas cominadas a cada crime. Destarte, pelos crimes de homicídio tentado (três vezes), resta fi xada 
a pena de 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, pelo que torno concreta e defi nitiva. Assim, nos 
termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, deverá o réu ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA cumprir a pena total de 31 
(trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, em Presídio de Segurança 
Máxima deste Estado, na forma do art. 33, § 2º, “a” e art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90. Após deverá o réu cumprir a pena de 06 (seis) meses 
e 12 (doze) dias de detenção. Outrossim, considerando a quantidade total da pena de reclusão ora aplicada ao réu ser superior a 04 
(quatro) anos, bem como a observância de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente, bem como os motivos e as 
circunstâncias dos crimes indicarem que essa substituição não é sufi ciente, verifi ca-se, portanto, que ele não faz jus ao benefício da 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 44, inciso I do Código Penal. Ausentes 
também as condições de ordem objetivas e subjetivas previstas no art. 77 do Código Penal, já que além da pena de reclusão aplicada ao 
réu em relação ao crime de homicídio ter sido fi xada em quantidade superior a 02 anos, as condições judiciais do art. 59 não são 
favoráveis ao condenado, como já especifi cado acima, o que demonstra que não faz jus também ao benefício da suspensão condicional 
do cumprimento da pena privativa de liberdade que ora lhe fora aplicada. 4. DETRAÇÃO O art. 387, §2º do Código de Processo Penal 
recomenda que o juiz, ao prolatar sentença condenatória, compute o tempo em que o acusado permaneceu preso, seja administrativamente, 
preventivamente, enfi m, tenha permanecido preso provisoriamente, para fi ns de detração. No entanto, a detração a ser realizada pelo 
juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fi ns de regime de pena, em relação tão somente ao início de 
cumprimento da reprimenda. Inexistindo alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não pode haver cálculos para diminuir a 
reprimenda. No caso sob julgamento, este Juízo deixará de aplicar a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal. 
5. PRISÃO PREVENTIVA Em razão do disposto no artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca 
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado. Assim, MANTENHO a prisão do réu ERIVALDO MAXIMINO DA SILVA, 
uma vez que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 6. INDENIZAÇÃO 
CIVIL Com o advento da Lei nº 11.719/2008, que alterou o art. 387, inciso IV, do CPP, deve o magistrado criminal fi xar o valor mínimo na 
sentença condenatória para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Cumpre 
registrar que a possibilidade do juiz criminal fi xar o valor mínimo na sentença independe de pedido explícito, consoante a melhor doutrina 
e jurisprudência pátrias. Dúvida inexiste acerca da obrigatoriedade de pagamento da indenização por danos morais, porquanto existente 
amparo na legislação processual penal pátria que perfeitamente se amolda ao caso concreto, todavia, observa-se que não houve 
aferição das condições necessárias para arbitramento de indenização, visto que a medida não foi levada ao crivo do contraditório ao 
longo da instrução processual, motivo pelo qual DEIXO DE ARBITRAR a indenização civil, sem prejuízo de que os legitimados para tal, 
intentem a respectiva ação no âmbito cível. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Expeça-se a Guia de Recolhimento Provisório do condenado. 
Transitado em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) anote-se no Sítio do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Alagoas, conforme determinação contida no Provimento nº 01/2012 da CGJ, para os fi ns do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 
b) procedam-se às comunicações de estilo; c) encaminhe-se cópia do boletim individual ao Instituto de Identifi cação da Secretaria de 
Defesa Social, conforme determinação inserta no artigo 809, § 3º, do Código de Processo Penal. d) Expeça-se mandado de prisão a fi m 
de dar início ao cumprimento da pena, bem como a Carta de Guia para o seu cumprimento. Sem custas. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Sentença lida e publicada no Centro Universitário Maurício de Nassau, às 13 horas e 20 minutos, na presença do réu, dos 
Srs. Jurados e das partes, saindo os presentes devidamente intimados. Maceió,09 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de 
Direito Acusado:_________________________________________ Defensoria Pública: _________________________________ 
Ministério Público: __________________________________ 1 MASSON, Cleber. DIREITO PENAL PARTE GERAL ESQUEMATIZADO. 
2.ª ed. São Paulo: Método, 2009. págs. 593 a 596. 2TJ-MS - APL: 00004045520128120023 MS 0000404-55.2012.8.12.0023, Relator: 
Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 10/03/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014) 3 Idem. 4 
Idem, ib. 5 Idem, ib. 6PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: doutrina, jurisprudência selecionada, leitura indicada. 2. ed. 
rev. e atual. São Paulo : Revista dos Tribunais, p. 285. 7 Idem, ib. 8 MASSON, Cleber. DIREITO PENAL PARTE GERAL ESQUEMATIZADO. 
2.ª ed. São Paulo: Método, 2009. págs. 593 a 596. 9TJ-MS - APL: 00004045520128120023 MS 0000404-55.2012.8.12.0023, Relator: 
Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 10/03/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014) 10 Idem, 
ib. 11 MASSON, Cleber. DIREITO PENAL PARTE GERAL ESQUEMATIZADO. 2.ª ed. São Paulo: Método, 2009. págs. 593 a 596. 12TJ-
MS - APL: 00004045520128120023 MS 0000404-55.2012.8.12.0023, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 
10/03/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014) 13 Idem, ib. 14 MASSON, Cleber. DIREITO PENAL PARTE GERAL 
ESQUEMATIZADO. 2.ª ed. São Paulo: Método, 2009. págs. 593 a 596. 15TJ-MS - APL: 00004045520128120023 MS 0000404-
55.2012.8.12.0023, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 10/03/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de 
Publicação: 07/04/2014) 16 Idem, ib.

ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 9337/AL) - Processo 0712147-95.2014.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: BRUNNO BYSMARK LIMA DE OLIVEIRA - Autos nº: 0712147-95.2014.8.02.0001 
Ação: Ação Penal de Competência do Júri Indiciante e Autor: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: BRUNNO BYSMARK LIMA 
DE OLIVEIRA DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade 
do reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar 
a custódia cautelar decretada em desfavor do acusado Bruno Bysmark Lima de Oliveira, nos autos acima epigrafados. Em uma leitura 
atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a complexidade do processo e a 
gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o 
tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias subjetivas do réu preso em 
nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação de sua custódia cautelar. Além disso, 
não houve atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas responsáveis pela 
realização dos atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração do entendimento 
anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar do réu Bruno Bysmark Lima de Oliveira, até ulterior deliberação 
deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que tramita em face de réu preso. Proceda-se 
à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 06 de 
setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito
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ADV: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR (OAB 13492/AL), ADV: BRUNO SAMPAIO DE MORAES ALBUQUERQUE (OAB 12702/
AL), ADV: PAULO GEORGE MOREIRA DOS SANTOS (OAB 2568/AL), ADV: ROBERT WAGNER ARDISON DOS SANTOS (OAB 14483/
AL), ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL), ADV: MARIA ISABEL DE O. PEDULLA (OAB 12043/AL), ADV: ANTONIO 
PIMENTEL CAVALCANTE (OAB 8821/AL), ADV: CLEBER SILVA BRANDÃO (OAB 7911/AL) - Processo 0715064-82.2017.8.02.0001 - 
Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - AUTOR: Policia Civil do Estado de Alagoas - RÉU: THIAGO FERNANDO 
FONSECA LIMA - Valmir Vieira dos Santos Junior - Bruno Ricardo Santos Amorim e outros - Autos n° 0715064-82.2017.8.02.0001 Ação: 
Ação Penal de Competência do Júri Autor e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: THIAGO FERNANDO FONSECA 
LIMA e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
dou vista ao representante do Ministério Público para que se manifeste acerca do Pedido de Liberdade acostado às fl s 1190/1191 nos 
autos do processo em epígrafe. Maceió, 10 de setembro de 2019. Josefa Elenusa de Melo Cézar Analista Judiciário

ADV: ELYSANDRO CARNAÚBA MELO (OAB 14019/AL), ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 10469/AL) - 
Processo 0715962-61.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: C.D.F.S. e outros - Autos 
nº: 0715962-61.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Autor: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: Carlos 
Daniel Felix da Silva e outros DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a 
obrigatoriedade do reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, 
passo a reavaliar a custódia cautelar decretada em desfavor dos acusados Carlos Daniel Félix da Silva, Tassiano Alécio dos Santos 
e José Benedito Bispo Júnior, nos autos acima epigrafados. Em uma leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão 
preventiva dos acusados é compatível com a complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, 
ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime 
fechado para semiaberto. As circunstâncias subjetivas dos réus presos em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que 
entendeu imprescindível a decretação de suas custódias cautelares. Além disso, não houve atraso excessivo na tramitação dos autos 
em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas responsáveis pela realização dos atos processuais neste caso. Diante do 
exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração do entendimento anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a 
custódia cautelar dos réus Carlos Daniel Félix da Silva, Tassiano Alécio dos Santos e José Benedito Bispo Júnior, até ulterior deliberação 
deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que tramita em face de réu preso. Proceda-se 
à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 06 de 
setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: JORGE CICERO DA SILVA (OAB 4781/AL) - Processo 0716873-39.2019.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri 
- Homicídio Qualifi cado - REPTADO: W.R.N.N. - Autos nº: 0716873-39.2019.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Representante: Policia Civil do Estado de Alagoas Representado e Réu: Washington Roberto do Nascimento Nunes e outros DECISÃO 
A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade do reexame semestral da 
situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a custódia cautelar decretada 
em desfavor dos acusados Ewerton do Nascimento Marques e Luan Vítor Bastos da Silva, nos autos acima epigrafados. Em uma leitura 
atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a complexidade do processo e a 
gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o 
tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias subjetivas dos réus presos em 
nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação de suas custódias cautelares. Além disso, 
não houve atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas responsáveis pela 
realização dos atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração do entendimento 
anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar dos réus Ewerton do Nascimento Marques e Luan Vítor Bastos 
da Silva, até ulterior deliberação deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que tramita 
em face de réu preso. Proceda-se à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo nele 
previsto. Intime-se a Defesa do réu Luan Vítor Bastos da Silva para que apresente a reposta à acusação, no prazo legal. Cumpra-se. 
Maceió , 06 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0719726-
89.2017.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - VÍTIMA: D.K.A.S. e outro - AGRESSOR: A.D.S. 
- Autos nº: 0719726-89.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Vítima: Danielle Kelly de Albuquerque Silva e outro 
Agressor: Antônio Denivaldo Silva DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu 
a obrigatoriedade do reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, 
passo a reavaliar a custódia cautelar decretada em desfavor do indiciado Antônio Denivaldo Silva, nos autos acima epigrafados. Em uma 
leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a complexidade do processo 
e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, 
o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto.  In casu, é de se observar que, malgrado 
os requisitos ensejadores da prisão preventiva estivessem presentes, quando de sua decretação, vê-se, ao menos neste momento 
processual, que não mais persistem esses requisitos. Cumpre salientar, todavia, que para a manutenção da prisão preventiva, outros 
requisitos - subjetivos e objetivos - devem ser analisados, visto que a prisão é exceção no nosso ordenamento, devendo ser substituída 
a qualquer tempo durante a instrução criminal, quando possível manter o bom trâmite processual com a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão, como no caso em comento. A prisão preventiva, para ser mantida, deve ter como fundamento a garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, motivos estes que, no 
presente momento, não mais subsistem. Outrossim, a fi m de que se tenha uma garantia mínima para o andamento do processo, 
necessário se faz a aplicação das medidas cautelares (artigo 282, I, CPP), visando coibir a reiteração delitiva, ao tempo em que também 
são adequadas (artigo 282, II, CPP), eis que levam em conta as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais do 
indiciado. Em face ao exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de Antônio Denivaldo Silva, sob os fundamentos de fato e de direito 
explanados acima, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares do artigo 319 do Código Penal: 1. Comparecimento mensal neste 
juízo todo dia 15 (quinze) do mês, e em caso de sábado, domingo e feriados, no primeiro dia útil subsequente, para prestar informações 
a respeito de suas atividades; 2. Comunicação prévia à este Juízo antes de mudar seu endereço; 3. Comparecer a todos os atos do 
processo; 4. Recolher-se a sua residência à partir das 22 horas e nela permanecer até as 06 horas da manhã, salvo necessidade de 
trabalho, poderá se recolher mais mais tarde ou se ausentar mais cedo; 5. Fica proibido de manter qualquer contato com as testemunhas 
do presente processo; 6. Não frequentar bares, boates e similares, para evitar o risco de novas ações. Devendo se recolher também a sua 
residência nos sábados, domingos e feriados; 7. Não portar arma de qualquer espécie; 8. Matricular-se em estabelecimento de ensino, 
privado ou público, a fi m de compreender melhor o sentido de cidadania, comprovando a referida matrícula no prazo de 15 (quinze) 
dias e, bimestralmente, notas e frequência escolares. 9. Monitoração eletrônica, podendo o acusado transitar no raio de abrangência da 
Comarca de Maceió, exceto nos horários determinados no item 4, quando deverá se recolher à sua residência. Expeça-se o competente 
alvará de soltura e lavre-se o termo de ciência e compromisso de medidas cautelares em nome do indiciado. Advirta-se que a cumulação 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 205

de tais medidas são perfeitamente possíveis, como, aliás, dimana da redação do 282, §1.º, CPP, entretanto, a medida extrema (prisão 
preventiva) poderá ser decretada se, no curso do processo, sobrevierem razões que a justifi quem (art. 316 do CPP), mormente no que 
se refere ao comparecimento do acusado aos atos do presente processo. Intime-se o representante do Ministério Público, a Defesa e o 
indiciado. Cobre-se a resposta do confl ito de competência suscitado pelo Ministério Público e remetido ao Procurador Geral de Justiça, 
conforme Despacho de fl s. 265. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DE ALAGOAS -DPE (OAB D/PE), ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 10469/
AL) - Processo 0720181-54.2017.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: O.S.S. e outro - Autos 
nº: 0720181-54.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Representante e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas 
e outro Réu: Osmar Souza dos Santos e outro DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 
26/2017, instituiu a obrigatoriedade do reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe 
em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a custódia cautelar decretada em desfavor do acusado Osmar Souza dos Santos, nos autos 
acima epigrafados. Em uma leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a 
complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso 
de eventual condenação, o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias 
subjetivas do réu preso em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação de sua custódia 
cautelar. Além disso, não houve atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas 
responsáveis pela realização dos atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração 
do entendimento anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar do réu Osmar Souza dos Santos, até ulterior 
deliberação deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que tramita em face de réu preso. 
Proceda-se à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo nele previsto. Inclua-se o feito 
em pauta para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz 
de Direito

ADV: DIOGENES ATANÁSIO DA SILVA (OAB 13066/AL), ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 9337/AL), ADV: 
LUÍS FERNANDO DA SILVA (OAB 15352/AL) - Processo 0720423-76.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio 
Qualifi cado - RÉU: U.O.S. - E.M.F.S. - Autos nº: 0720423-76.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Autor: Policia 
Civil do Estado de Alagoas Réu: Uilamis Oliveira dos Santos e outro DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do 
Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade do reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao 
que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a custódia cautelar decretada em desfavor do acusado Uilamis Oliveira dos Santos, nos 
autos acima epigrafados. Em uma leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível 
com a complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva 
de, em caso de eventual condenação, o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As 
circunstâncias subjetivas do réu preso em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação 
de sua custódia cautelar. Além disso, não houve atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das 
autoridades públicas responsáveis pela realização dos atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa 
que justifi que a alteração do entendimento anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar do réu Uilamis 
Oliveira dos Santos, até ulterior deliberação deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis que 
tramita em face de réu preso. Proceda-se à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no prazo 
nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: RÔMULO SANTA ROSA ALVES (OAB 11237/AL) - Processo 0721932-47.2015.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do 
Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU PRESO: K.N.G. - RÉU: A.L.R.V.Q. e outro - Vista a Defensoria Pública

ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 10469/AL) - Processo 0729220-41.2018.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Feminicídio - RÉU: C.E.S. - Autos nº: 0729220-41.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri 
Representante e Autor: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: Carlos Eduardo da Silva DECISÃO A Corregedoria Geral da 
Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade do reexame semestral da situação processual dos 
réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a custódia cautelar decretada em desfavor do 
acusado Carlos Eduardo da Silva, nos autos acima epigrafados. Em uma leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da 
prisão preventiva do acusado é compatível com a complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não 
havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso de eventual condenação, o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão 
de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias subjetivas do réu preso em nada se alteraram desde a manifestação judicial, 
que entendeu imprescindível a decretação de sua custódia cautelar. Além disso, não houve atraso excessivo na tramitação dos autos 
em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas responsáveis pela realização dos atos processuais neste caso. Diante do 
exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração do entendimento anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a 
custódia cautelar do réu Carlos Eduardo da Silva, até ulterior deliberação deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao 
andamento do feito, eis que tramita em face de réu preso. Proceda-se à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior 
envio à CGJ/AL, no prazo nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: ARTHUR CÉSAR CAVALCANTE LOUREIRO (OAB 9337/AL) - Processo 0730235-79.2017.8.02.0001 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: V.V.D.F. e outros - Autos nº: 0730235-79.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal de 
Competência do Júri Representante, Vítima e Autor: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Réu: Velton Vicente Dias Ferreira 
e outros DECISÃO A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, por meio do Provimento nº 26/2017, instituiu a obrigatoriedade do 
reexame semestral da situação processual dos réus presos, assim, em atenção ao que dispõe em seu art. 1º, §1º, passo a reavaliar a 
custódia cautelar decretada em desfavor do acusado Luan Alberto Silva de Santana e Velton Vicente Dias Ferreira, nos autos acima 
epigrafados. Em uma leitura atenta dos autos, verifi co que o lapso temporal da prisão preventiva do acusado é compatível com a 
complexidade do processo e a gravidade em concreto da conduta praticada, não havendo, ainda que em tese, perspectiva de, em caso 
de eventual condenação, o tempo de prisão já ser sufi ciente para progressão de regime fechado para semiaberto. As circunstâncias 
subjetivas do réu preso em nada se alteraram desde a manifestação judicial, que entendeu imprescindível a decretação de sua custódia 
cautelar. Além disso, não houve atraso excessivo na tramitação dos autos em razão ou por culpa de qualquer das autoridades públicas 
responsáveis pela realização dos atos processuais neste caso. Diante do exposto, não havendo qualquer causa que justifi que a alteração 
do entendimento anteriormente externado nestes autos, MANTENHO a custódia cautelar do réu Luan Alberto Silva de Santana e Velton 
Vicente Dias Ferreira , até ulterior deliberação deste juízo. Ao Cartório, para providências urgentes quanto ao andamento do feito, eis 
que tramita em face de réu preso. Proceda-se à necessária alimentação na tabela citada no art 1º, para posterior envio à CGJ/AL, no 
prazo nele previsto. Cumpra-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. John Silas da Silva Juiz de Direito

ADV: JOSÉ ALAN DOS SANTOS SILVA (OAB 13080/AL), ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL), ADV: GIULLIANE 
FERREIRA RODRIGUES SILVA (OAB 13147/AL), ADV: GREICIANO DA SILVA AMARAL (OAB 14038/AL) - Processo 0800735-
10.2016.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU PRESO: Rafael Fernandes da Silva - Autos 
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n° 0800735-10.2016.8.02.0001 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Ministério Público e Vítima: Ministério Público do Estado de 
Alagoas e outro Réu Preso: Rafael Fernandes da Silva SENTENÇA I - RELATÓRIO Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO em face de RAFAEL FERNANDES DA SILVA, sendo atribuída a este a prática de crime de homicídio qualifi cado (ar. 121, § 
2º, IV do Código Penal). O teor da denúncia e os fatos relevantes ocorridos durante o processo encontram-se minuciosamente relatados 
na sentença de pronúncia de fl . 217-221 e no relatório de fl . 256-257. Instalada a sessão plenária de julgamento do E. Tribunal do 
Júri, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, em seguida, interrogado o réu. Subsequentemente, 
procedeu-se aos debates, tendo a acusação e a defesa sustentado suas razões em plenário. Após, formulados os quesitos, conforme 
termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, reconheceu a materialidade delitiva, mas não reconheceu a autoria 
do réu. II - DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do art. 491, I, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a 
denúncia do Ministério Público e ABSOLVO o réu RAFAEL FERNANDES DA SILVA da imputação constante da denúncia ministerial. III- 
PROVIDÊNCIAS FINAIS Tendo em vista a absolvição do réu, seu status libertatis deve ser de pronto restaurado. Expeça-se, portanto, 
alvará de soltura a fi m de que ele seja solto, se por outro motivo não estiver preso. Sem custas. Dou a sentença por publicada nesta 
Sessão de Julgamento, fi cando todos dela intimados. Após o trânsito em julgado e certifi cado nos autos, baixem-se os presentes autos 
na distribuição Maceió, 09 de setembro de 2019. Juliana Batistela Guimarães de Alencar Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

Antonio Manoel da Silva Junior (OAB 13492/AL)
Antonio Pimentel Cavalcante (OAB 8821/AL)
Arthur César Cavalcante Loureiro (OAB 9337/AL)
Arthur César Cavalcante Loureiro (OAB 10469/AL)
Augusto Jorge Granjeiro Costa Carnaúba (OAB 11033/AL)
Bruno Sampaio de Moraes Albuquerque (OAB 12702/AL)
Cleber Silva Brandão (OAB 7911/AL)
Daniela Times Ribeiro (OAB 18880/PE)
Defensoria Pública de Alagoas -DPE (OAB D/PE)
Diogenes Atanásio da Silva (OAB 13066/AL)
Edna Vicente dos Santos (OAB 12708/AL)
Elysandro Carnaúba Melo (OAB 14019/AL)
Fábio Bezerra Cavalcanti (OAB 8828/AL)
Fidel Dias de Melo Gomes (OAB 12607/AL)
Giulliane Ferreira Rodrigues Silva (OAB 13147/AL)
Greiciano da Silva Amaral (OAB 14038/AL)
Janor Ferreira da Silva (OAB 3081/RO)
Jorge Cicero da Silva (OAB 4781/AL)
José Alan dos Santos Silva (OAB 13080/AL)
Luís Fernando da Silva (OAB 15352/AL)
Maria Isabel de O. Pedulla (OAB 12043/AL)
Marta Oliveira Lopes (OAB 19037/BA)
Paulo George Moreira dos Santos (OAB 2568/AL)
Robert Wagner Ardison dos Santos (OAB 14483/AL)
Rômulo Santa Rosa Alves (OAB 11237/AL)
Sandra Barbosa Gomes (OAB 14812/AL)
Talles Felipe Barbosa Laurentino (OAB 15030/AL)
Thiago Henrique Barbosa Laurentino (OAB 10431/AL)

9ª Vara Criminal da Capital / Tribunal do Júri - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO GERALDO CAVALCANTE AMORIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DALVA AMÉLIA VASCONCELOS LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0343/2019
ADV: DARYO SANTOS DA SILVA (OAB 10374/AL) - Processo 0801370-20.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - 

Homicídio Qualifi cado - RÉU: Lucas de Oliveira Silva e outro - Ciencia da Defesa quanto ao conteúdo da Decisão de fl s. 315/318.

Daryo Santos da Silva (OAB 10374/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO GERALDO CAVALCANTE AMORIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DALVA AMÉLIA VASCONCELOS LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0344/2019
ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA UCHÔA (OAB 3194/AL), ADV: JULIANA MARIA FRAGOSO UCHOA (OAB 9805/AL), ADV: 

MARCELO R. MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB 566/AL) - Processo 0731575-29.2015.8.02.0001 - Ação 
Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - DENUNCIDO: Hélio dos Santos e outro - DECISÃO Trata-se de resposta à acusação 
apresentada pela defesa de José Edenilson da Silva, através da qual se reserva ao direito de apresentar defesa de mérito após a 
instrução processual. Pede, ainda, revogação da prisão preventiva, por entender ausentes seus pressupostos (fl s. 341/349). Instado a 
se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação 
da lei penal (fl s. 364/366). É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, importante destacar que a prisão preventiva fora decretada em 
11.05.2017 porque o réu não fora encontrado, mesmo após ter sido procurado em todos os endereços que cadastrara em vários órgãos, 
de modo que fi cou assente que o réu estava evadindo-se do chamamento da Justiça. Se faz necessário, ainda, analisar o periculum 
libertatis, que, no caso sub examine, é evidenciado pelo tempo mais de 02 (dois) anos em que o acusado permanece foragido e, 
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aparentemente, evadindo-se da aplicação da lei penal, isto somente contando o tempo já depois do decreto de sua prisão. Nesse sentido, 
Julio Fabbrini Mirabete assevera, sobre a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal: Com ela impede-se o desaparecimento 
do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos penais da eventual condenação. A fuga ou a escusa em atender o chamamento 
judicial, difi cultando o andamento do processo, retarda e torna incerta a aplicação da lei penal, justifi cando a custódia provisória (grifos 
nossos). Dessa maneira, resta latente o risco à aplicação da lei penal. Vejamos, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça: PENAL. HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE 
FRAUDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. 
IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. I - A apresentação 
espontânea do paciente à autoridade policial é irrelevante para fi ns de decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os 
requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. II - A simples evasão do distrito da culpa é motivo sufi ciente para 
justifi car a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal (...). HC 
179509 / MG. Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 14/12/2010. À parte 
tudo isso, com a vigência da Lei n.º 12.403/2011, que trouxe à legislação processual penal um leque de medidas cautelares alternativas 
à prisão preventiva, impõe ressaltarmos que entendemos não ser cabível a substituição do decreto de prisão por qualquer outra medida, 
consoante determina a nova redação do art. 282, § 6º do CPP. Com efeito, o réu sequer se apresentou para ser preso, de maneira que 
fi ca ainda mais reforçada a aparência de que está tentando se furtar da aplicação da lei penal, até porque o fato ocorreu ainda no ano 
de 2013. Por isso, é imperioso dizer que, no caso em questão, não há medida cautelar que afaste o risco à futura aplicação da lei penal 
pelos fortes indícios de que o réu não obedecerá aos chamados da Justiça. Nada impede, todavia, que em havendo novos subsídios que 
eventualmente infi rmem os indícios de fuga, este juízo analise novamente os fundamentos do decreto de prisão. Em face do exposto, 
indefi ro o pedido da defesa e MANTENHO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ EDENILSON DA SILVA, nos termos dos 
artigos 311, 312 (para assegurar eventual aplicação da lei penal) e 313 do Código de Processo Penal. Cientifi quem-se a defesa e o 
Ministério Púbico. Inclua-se o feito em pauta de audiências. Providências necessárias. Maceió (AL), 09 de setembro de 2019. Geraldo 
Cavalcante Amorim Juiz de Direito

João Carlos de Almeida Uchôa (OAB 3194/AL)
Juliana Maria Fragoso Uchoa (OAB 9805/AL)
Marcelo R. Medeiros - Sociedade Individual de Advocacia (OAB 566/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO GERALDO CAVALCANTE AMORIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DALVA AMÉLIA VASCONCELOS LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0345/2019
ADV: JIVAGO VICTOR KERSEVANI TOMAS (OAB 238661/SP), ADV: ANDRÉA MARIA TOMMASI TARTUCE (OAB 14498/AL), 

ADV: EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 14489A/AL), ADV: TIAGO ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 15751A/AL) 
- Processo 0009383-71.2000.8.02.0001 (001.00.009383-2) - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - RÉU: Edvaldo 
Santos de Paula - Vista a Defesa para apresentar em Memoriais suas Alegações Finais.

Andréa Maria Tommasi Tartuce (OAB 14498/AL)
Eduardo Alberto Kersevani Tomas (OAB 14489A/AL)
Jivago Victor Kersevani Tomas (OAB 238661/SP)
Tiago André Ribeiro dos Santos (OAB 15751A/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / TRIBUNAL DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0346/2019
ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA MONTEIRO CHAVES (OAB 14229/AL) - Processo 0710156-11.2019.8.02.0001 - Pedido de Prisão 

Preventiva - Homicídio Qualifi cado - REPTADO: E.S.C. e outro - Vista ao MP
ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA MONTEIRO CHAVES (OAB 14229/AL) - Processo 0710156-11.2019.8.02.0001 - Pedido de Prisão 

Preventiva - Homicídio Qualifi cado - REPTADO: E.S.C. e outro - 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 para ciência da 
Decisão nas peças sigilosas de págs. 1/5, bem como para manifestação do pedido de págs. 164/170, no prazo de 10 (dez) dias.

ADV: MARY ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL), ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAÚJO (OAB 11071/AL) - Processo 
0713019-76.2015.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Paulo Giovane Miguel dos Anjos - 
Geovanio Olivio da silva - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao despacho de fl . 484, abro vistas a defesa do(s) acusado(s) para que, no 
prazo de 05 (cinco) dias, apresente as alegações fi nais em memoriais escritos. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ruanito Medeiros Melo 
Técnico Judiciário

ADV: ERALDO SILVEIRA FILHO (OAB 32462/SC) - Processo 0719969-09.2012.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - 
Homicídio Qualifi cado - RÉU: Genilson dos Santos - Ato Ordinatório: Em cumprimento a parte fi nal da Decisão, intimo o Defensor Público 
para apresentar rol de testemunha que irá depor em plenário, oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências (cf. 
art. 422 do CPP). Maceió, 10 de setembro de 2019. Dalva Amélia Vasconcelos Lima Escrivã

ADV: RAYANNI MAYARA DA SILVA ALBUQUERQUE (OAB 13230/AL), ADV: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ÂNGELO (OAB 4642/
AL) - Processo 0726773-85.2015.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: José Roberto de 
Oliveira e outro - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
tendo em vista a juntada de diligência às fl s. 291/309, dou vista à(o) douta(o) representante do Ministério Público. Maceió, 10 de 
setembro de 2019. Ruanito Medeiros Melo Técnico Judiciário

ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL) - Processo 0727979-03.2016.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do 
Júri - Homicídio Simples - RÉU PRESO: Beethoven Félix da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, 
da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista à(o) douta(o) advogado do acusado para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresente o rol da testemunhas que irão depor em Plenário, até o máximo de 5 (cinco), junte documentos e requeira diligências, 
se desejar

ADV: CAMILA MARIA DA SILVA MOREIRA (OAB 11613/AL) - Processo 0730946-50.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência 
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do Júri - Homicídio Doloso (art. 121, § 1º e 2°, CP) - RÉU: A.P.S. - 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 Dalva Amélia Vasconcelos Lima Escrivã

ADV: DARYO SANTOS DA SILVA (OAB 10374/AL), ADV: ERALDO SILVEIRA FILHO - DEFENSOR PÚBLICO (OAB 10783/AL) 
- Processo 0801370-20.2018.8.02.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Mikael da Silva Santos - 
Lucas de Oliveira Silva - Vista ao MP

ADV: ERALDO SILVEIRA FILHO - DEFENSOR PÚBLICO (OAB 10783/AL) - Processo 0848968-04.2017.8.02.0001 - Ação Penal 
de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Marcos Andre Aprigio Pereira - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, intimo o Representante do Ministério Público e o Defensor Público para comparecerem à audiência de Instrução e Julgamento, 
que se realizará no dia 08/10/2019 às 13:00h. Intime o réu, as testemunhas de defesa e de acusação.

Camila Maria da Silva Moreira (OAB 11613/AL)
Carlos Eduardo Cavalcanti de Araújo (OAB 11071/AL)
Daryo Santos da Silva (OAB 10374/AL)
Eraldo Silveira Filho - Defensor Público (OAB 10783/AL)
Eraldo Silveira Filho (OAB 32462/SC)
Jefferson de Oliveira Monteiro Chaves (OAB 14229/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)
José Carlos de Oliveira Ângelo (OAB 4642/AL)
Mary Any Vieira Alves (OAB 4418/AL)
Rayanni Mayara da Silva Albuquerque (OAB 13230/AL)

10ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO GEORGE LEÃO DE OMENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LOUISE CHRISTIANE DE VASCONCELOS SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0538/2019
ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL), ADV: ANE CAROLINE SOARES DE AZEVEDO (OAB 16369/AL) - Processo 

0700573-95.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Thiago dos Santos Cardoso - Face ao exposto, 
REVOGO a prisão preventiva de THIAGO DOS SANTOS CARDOSO, concedendo a liberdade provisória com imposição das cautelares 
diversas da prisão consistentes em: 1. comparecimento MENSAL em Juízo, sempre do dia 05 (cinco) ao dia 10 (dez) ou primeiro dia útil 
seguinte e 2. proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, I e IV). Condiciono, ainda, que o réu realize 
tratamento para dependência química, devendo realizar comprovação deste acompanhamento a cada 6 (seis) meses neste juízo. O réu 
deve ser informado que o não cumprimento das cautelares aplicadas implicará na decretação da prisão preventiva. Determino ainda: a) 
Expedição de alvará de soltura acompanhado do termo de compromisso com as obrigações acima expostas em nome do réu THIAGO 
DOS SANTOS CARDOSO; b) Inclua-se na pauta de audiências de instrução, conforme determinado às fl s. 81. c) Intimem-se desta 
decisão o Ministério Público e a Defesa. Maceió , 10 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

Ane Caroline Soares de Azevedo (OAB 16369/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0539/2019
ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0700068-07.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 

Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Gilson da Silva Pereira - DECISÃO 1- O art. 397 do CPP, prevê que o Juiz 
deverá absolver sumariamente o acusado quando, após a resposta escrita à ação penal, verifi car: a) existência manifesta de causa 
excludente de ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade; c) que 
o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou d) extinta a punibilidade do agente. 2- Na hipótese contrária, quando não estiverem 
presentes as situações acima referidas, deverá seguir-se conforme o preceituado no art. 399 e ss do CPP, com a designação da 
audiência de instrução. 3- No caso dos autos, na defesa apresentada nas fl s. 83, não alegou preliminares, deixando para se pronunciar 
quanto ao mérito em momento oportuno. Verifi co que não há qualquer hipótese prevista no art. 397 do CPP, razão pela qual dou 
prosseguimento ao feito e determino a sua inclusão na pauta de audiência, para fi ns de realização da audiência de instrução. 4- Com 
antecedência mínima de trinta dias da data designada, providencie-se a intimação da vítima e das testemunhas arroladas nos autos 
(excetuadas as que comparecerão independentemente de intimação, se houver). 5- Intime-se ainda o denunciado, sua defesa, Ministério 
Público e Assistente de Acusação, se houver. 6- Caso haja oitiva de testemunhas por carta precatória, intime-se o advogado da defesa 
acerca da expedição da referida carta precatória, nos termos da Súmula 273- “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 
torna-se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo Deprecado”. 7- Ofi cie-se a autoridade policial para que informe se a 
arma apreendida (fl s. 3) foram encaminhadas para perícia. Após, resposta, caso tenha sido encaminhada requisite-se, por malote digital 
(Provimento CGJ/TJAL nº 24/2018), ao Instituto de Criminalística, o laudo pericial, para remessa a este juízo no prazo de 30 dias. Maceió 
, 09 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL), ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0700241-
07.2014.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - RÉ: Ivonete Maria Rodrigues - Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a ré IVONETE MARIA RODRIGUES, já qualifi cada nos autos, no 
crime previsto no art. 155, §4º, IV do CPB e ABSOLVER no crime previsto no art. 244-B da Lei 8069/90, nos termos do art. 386, inciso 
VII do Código de Processo Penal. IV - DOSIMETRIA DA PENA Em atendimento ao preceito constitucional de individualização da pena, 
bem como o disposto no artigo 59, do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena. A sanção em abstrato é de reclusão de 02 a 08 anos, e 
multa. 1ª FASE: Na fi xação da pena-base, é necessária a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do CPB. Verifi co 
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que a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de violação do dever jurídico de cuidado, 
restou provada, mas inerente ao tipo; Os antecedentes, que representam as atitudes anteriores praticadas pelo réu, em especial as que 
exigiram a atuação de autoridades públicas, revelam que o acusado é primário; A conduta social, que é o comportamento do agente 
em seu meio social, em família, no serviço, não fi cou demonstrado nos autos; Quanto à personalidade do agente, que são os atributos 
pessoais, as qualidades morais do indivíduo, entendo não haver provas nos autos para valoração; Os motivos determinantes, ou seja, 
a fonte propulsora do delito, foi o lucro fácil, inerente ao tipo; As circunstâncias, ou seja, a forma como transcorreu o fato delituoso, 
inerente ao tipo; As consequências do crime, que representam os efeitos decorrentes da conduta, diferentes do resultado naturalístico 
integrante do tipo penal, ou seja, a maior ou menor danosidade decorrente da ação, inerente ao tipo; O comportamento da vítima, que 
constitui a conduta adotada por esta no momento da consecução do delito e a sua concorrência para o mesmo, não contribuiu para a 
consumação do delito. Feitas tais ponderações fi xo a pena base em 02 (dois) anos reclusão. 2ª FASE: Inexistem agravantes, mas há 
a atenuante da confi ssão (art. 65, inciso III, d do CPP). Porém, deixo de atenuar por estar a pena-base fi xada no mínimo legal, e, de 
acordo com a súmula 231-STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, 
motivo pelo qual fi xo, provisoriamente, a pena em 02 (dois) anos de reclusão. 3ª FASE: Inexistem causas de diminuição e de aumento, 
e sendo assim fi xo a pena, defi nitivamente, em 2 (dois) anos de reclusão. Aplico-lhe também, a pena de multa, que considerando as 
condições econômicas do acusado, fi xo em 10 (dez) dias-multa, e fi xo o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 
vigente à época do fato delituoso, devidamente atualizado pelos índices legais. V- DETRAÇÃO PENAL E REGIME PRISIONAL Quanto 
à fi xação do regime, fi xo o regime aberto, sendo que de acordo com as alterações da Lei nº 12.736/12, criando o instituto da detração 
para o juiz sentenciante, verifi co que o tempo da prisão provisória de 08/03/2014 a 16/05/2014, equivalente a 2 meses e 9 dias, não 
altera o regime fi xado, motivo pelo qual mantenho o regime aberto de acordo com o art. 33, § 2º, c, do CP, restando pena a cumprir de 
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias. VI- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE No entanto, verifi co que 
na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez 
que a ré preenche os requisitos alinhados no art. 44 CP, revelando ser a substituição sufi ciente à repreensão do delito. Assim sendo, 
observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2 ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do CPB, SUBSTITUO a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração da 
sentenciada à comunidade e como forma de lhe promover a auto-estima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta: A) prestação 
de serviços à comunidade à razão de uma hora de serviço por cada dia de pena, na forma do art. 46, § 3º, do CPB; B) multa no mesmo 
patamar anteriormente fi xado; Deverá ainda, ser cientifi cado que a condenada é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo 
nos termos do art. 55 CP e que após o trânsito em julgado deverá comparecer à 16ª VCC. VII - DA PRISÃO PREVENTIVA Concedo 
o direito da ré recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solta durante grande parte da instrução do processo, não existindo 
qualquer motivo para a decretação de sua custódia preventiva. VIII - FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO Deixo de aplicar o disposto 
no art. 387, IV, do CPP, pois na esteira da jurisprudência não foi requerido pela acusação e vítima, sob pena de violar a ampla defesa e 
contraditório. IX- DEMAIS PROVIDÊNCIAS 1. Nos termos do art. 44, inciso V, da Resolução nº 19 do TJ/AL, isento a ré do pagamento de 
custas, uma vez que sua defesa técnica foi promovida pela Defensoria Pública do Estado, por ser benefi ciária de assistência judiciária 
gratuita. 2- Transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, adote a Escrivania as seguintes providências: a) registre-se no 
CIBJEC; b) expeça as necessárias guias de execução nos termos da Resolução 113/2010 - CNJ, com as cautelas legais de praxe; c) 
envie à Secretaria de Defesa Social o boletim individual da ré, por força da determinação contida no art. 809, §3º, do Código de Processo 
Penal; d) ofi cie-se ao TRE, informando a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor da ré, em atenção 
à restrição imposta pelo art. 15, III, da Constituição Federal, fazendo constar no ofício os seguintes dados: número da ação penal, data 
do trânsito em julgado da sentença condenatória, nome completo, fi liação e data de nascimento da condenada. 3- Atualize-se o histórico 
de partes, registre-se a reativação do processo. Publicada nas mãos do escrivão. Registre-se. Intimem-se. Maceió,09 de setembro de 
2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0700337-46.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Furto - RÉU: José Anderson Inácio dos Santos - Diante disto, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária pleiteado pela defesa 
e determino: 1- Ofi cie-se ao Instituto de Identifi cação para remeter, no prazo de 5 dias, folha de antecedentes em relação ao acusado, 
já solicitada em decisão de fl s. 49/51. 2- Inclua-se o processo em pauta de audiência de instrução. Com antecedência mínima de trinta 
dias da data designada, providencie-se a intimação da vítima e das testemunhas arroladas nos autos (excetuadas as que comparecerão 
independentemente de intimação, se houver). 3- Caso haja oitiva de testemunhas por carta precatória, intime-se o advogado da defesa 
acerca da expedição da referida carta precatória, nos termos da Súmula 273- “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-
se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo Deprecado”. 4- Intime-se ainda o denunciado, sua defesa, Ministério Público 
e Assistente de Acusação, se houver. Maceió , 10 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0700354-82.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo - RÉU: Luanderson dos Santos Oliveira - dou vista ao Defensor Público Ryldson Martins Ferreira pelo prazo legal.

ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0700372-06.2019.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo - RÉU: Jorge Henrique Kopti Fonseca - dou vista à Defensoria Pública

ADV: DARYO SANTOS DA SILVA (OAB 10374/AL) - Processo 0701071-70.2014.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Furto - RÉU: Fábio José Jatobá da Silva - DESPACHO A defesa apresentou comprovante de comparecimento no CEAPA de que vem 
cumprido devidamente o benefício. Conforme termo de audiência de suspensão condicional do processo (fl s. 165-166), foi determinado 
que o benefi ciado comparecesse pessoalmente, a cada dois meses, perante este Juízo para informar e justifi car suas atividades. Assim, 
DETERMINO ao cartório que: 1- Intime-se o réu para que tome conhecimento de que o comparecimento bimestral deve ser realizado 
neste Juízo (cartório da 10ª Vara Criminal da Capital). 2- Inclua as informações necessárias no SAJ para que a apresentação em juízo 
do réu seja registrada eletronicamente, conforme Provimento da Corregedoria, independente da coleta da biometria, registrando, ainda, 
as 5 (cinco) apresentações realizadas no CEAPA. 3- O cartório deverá acompanhar os registros de comparecimento através da pasta 
contida no fl uxo - cartório - acompanhamento criminal - em atraso. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz 
de Direito

ADV: FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES (OAB 4801/AL) - Processo 0703241-77.2018.8.02.0001/02 - Recurso em Sentido 
Estrito - Crimes contra a Honra - QUERELANTE: João Augusto Soares Viega - DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito 
interposto pelo Querelante, inconformado com a sentença proferida às fl s. 25-26, no processo dependente 01. Alega que in casu deve 
ser aplicado o princípio da fungibilidade nos termos do art. 579, parágrafo único do CPP, recebendo a Apelação apresentada nos autos. 
Sucinto é o relatório. Decido. Inicialmente, verifi co que o presente Recurso em Sentido Estrito é tempestivo, bem como, está de acordo 
com os termos do art. 581, inciso XV do CPP: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: XV - que 
denegar a apelação ou a julgar deserta; Dessa forma, RECEBO o recurso apenas no seu efeito devolutivo, vez que a decisão fi cará 
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se ao Querelado e ao Representante do Ministério Público, para oferecerem 
as contrarrazões, sucessivamente, no prazo de 2 (dois) dias. Após, venham os autos concluso para análise do juízo de retratação. 
Maceió , 10 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito
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ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0713784-08.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Uso de documento falso - RÉU: Givanildo Faustino da Silva - 1- O art. 397 do CPP, prevê que o Juiz deverá absolver 
sumariamente o acusado quando, após a resposta escrita à ação penal, verifi car: a) existência manifesta de causa excludente de 
ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade; c) que o fato narrado 
evidentemente não constitui crime; ou d) extinta a punibilidade do agente. 2- Na hipótese contrária, quando não estiverem presentes 
as situações acima referidas, deverá seguir-se conforme o preceituado no art. 399 e ss do CPP, com a designação da audiência de 
instrução. 3- No caso dos autos, na defesa apresentada nas fl s. 53, não alegou preliminares, deixando para se pronunciar quanto ao 
mérito em momento oportuno. Verifi co que não há qualquer hipótese prevista no art. 397 do CPP, razão pela qual dou prosseguimento 
ao feito e determino a sua inclusão na pauta de audiência, para fi ns de realização da audiência de instrução. 4- Com antecedência 
mínima de trinta dias da data designada, providencie-se a intimação da vítima e das testemunhas arroladas nos autos (excetuadas as 
que comparecerão independentemente de intimação, se houver). 5- Intime-se ainda o denunciado, sua defesa e o Ministério Público. 6- 
Caso haja oitiva de testemunhas por carta precatória, intime-se o advogado da defesa acerca da expedição da referida carta precatória, 
nos termos da Súmula 273- “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 
no Juízo Deprecado”. Maceió , 09 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - Processo 0717745-30.2014.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉ: Rosiane Maria da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista dos autos à Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 
do descumprimento das condições fi xadas no sursis processual (fl s. 66/69), conforme despacho de fl s. 70.

ADV: RYLDSON MARTINS FERREIRA (OAB 6130/AL) - Processo 0719754-86.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Eduardo Antônio da Silva - 1- O art. 397 do CPP, prevê que o Juiz deverá absolver sumariamente 
o acusado quando, após a resposta escrita à ação penal, verifi car: a) existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato; b) 
existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade; c) que o fato narrado evidentemente não 
constitui crime; ou d) extinta a punibilidade do agente. 2- Na hipótese contrária, quando não estiverem presentes as situações acima 
referidas, deverá seguir-se conforme o preceituado no art. 399 e ss do CPP, com a designação da audiência de instrução. 3- No caso 
dos autos, na defesa apresentada, nas fl s. 101, não alegou preliminares, deixando para se pronunciar quanto ao mérito em momento 
oportuno. Verifi co que não há qualquer hipótese prevista no art. 397 do CPP, razão pela qual dou prosseguimento ao feito e determino 
a sua inclusão na pauta de audiência, para fi ns de realização da audiência de instrução. 4- Com antecedência mínima de trinta dias 
da data designada, providencie-se a intimação da vítima e das testemunhas arroladas nos autos (excetuadas as que comparecerão 
independentemente de intimação, se houver). 5- Intime-se ainda o denunciado, sua defesa e o Ministério Público. 6- Caso haja oitiva 
de testemunhas por carta precatória, intime-se o advogado da defesa acerca da expedição da referida carta precatória, nos termos da 
Súmula 273- “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo 
Deprecado”. Maceió , 09 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - Processo 0722009-27.2013.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Apropriação indébita - RÉU: Tayguara Maia Nolêto - Assim, declaro extinta a punibilidade do réu TAYGUARA MAIA NOLÊTO com base 
no art. 89, § 5º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 107, caput do CPB. Ofi cie-se ao Instituto de Identifi cação informando sobre a existência de 
Sentença extintiva de punibilidade. Atualize-se o histórico de partes. Publique-se, registre-se e intime-se. Maceió,10 de setembro de 
2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: JULIA NUNES SANTOS (OAB 13486/AL) - Processo 0725984-81.2018.8.02.0001 - Petição - Roubo - REQUERENTE: Ianne 
Catarina Almeida Cavalcante - Me - DESPACHO Vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto ao requerimento de fl s. 51-52, 
no prazo de 5 (cinco) dias. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

ADV: SHIRLEY FATIMA DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 6585/AL), ADV: RONIVALDA DE ANDRADE (OAB 22923/AL) - 
Processo 0800134-33.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - RÉU: Alysson Carlos Miranda 
- DECISÃO 1- RECEBO o recurso de apelação, por ser tempestivo, eis que apresentado no quinquídio legal, e adequado à espécie. 
2- Intimem-se às partes para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentarem razões e contrarrazões do recurso, nos moldes do art. 600 do CPP. 
3- Em seguida, antes de remeter os autos ao TJ/AL, nos termos do art. 601 do CPP, certifi que se há o registro das seguintes informações 
no SAJ e histórico de partes: dados pessoais completos do réu, classe processual- ação penal, assunto principal compatível com o 
contido na sentença; tramitação prioritária, prisão, soltura, recebimento de denúncia, suspensão ou reativação de processo se existir 
mais de um réu; sentença condenatória; situação do mandado de prisão no SAJ e BNMP 2.0. Intimem-se. Maceió , 10 de setembro de 
2019. George Leão de Omena Juiz de Direito

Daryo Santos da Silva (OAB 10374/AL)
Fábio Henrique Cavalcante Gomes (OAB 4801/AL)
Julia Nunes Santos (OAB 13486/AL)
Ronivalda de Andrade (OAB 22923/AL)
Ryldson Martins Ferreira (OAB 6130/AL)
Shirley Fatima Duarte Oliveira de Almeida (OAB 6585/AL)

10ª Vara Criminal da Capital - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

COM PRAZO DE 90 DIAS (art. 392, do CPP)

Autos nº 0731251-39.2015.8.02.0001

Ação Ação Penal - Procedimento Ordinário.
Vítima e Justiça Pública: Ricardo Willdis Silva de Almeida e outro
Réu: João da Silva
Intimando(a)(s): JOÃO DA SILVA, Brasileira, Casado, em regime de Não se aplica, CPF 607.521.814-91, pai Severino da Silva, mãe 

Hosana Maria da Silva, Nascido/Nascida 14/06/1966, natural de Atalaia - AL, com endereço à Rua Emilio de maia ,, 152, prox a praça 
pirulito, 988221758, Levada, CEP 57000-000, Maceió - AL

Parte Conclusiva da Sentença: III- DISPOSITIVO Ante o exposto, por tudo mais que os autos consta, JULGO PROCEDENTE EM 
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PARTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o réu JOÃO DA SILVA, anteriormente qualifi cado, pela prática do crime 
previsto no art. 129 do CPB, com fulcro no art. 386, VI do CPP, e CONDENÁ-LO pela prática do crime previsto no art.16, parágrafo 
único, IV da Lei nº 10.826/03. IV - DOSIMETRIA DA PENA Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto 
pelo artigo 68, caput, do Código Penal Brasileiro e aas diretrizes do artigo 59, do CPB, levando em consideração a pena abstrata de 3 
a 6 anos de reclusão e multa: Na fi xação da pena-base, é necessária a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do 
CPB. Verifi co que a culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de violação do dever jurídico de 
cuidado, restou provada, mas inerente ao tipo; os antecedentes, que representam as atitudes anteriores praticadas pelo réu, em especial 
as que exigiram a atuação de autoridades públicas, revelam que o acusado é primário; a conduta social, que é o comportamento do 
agente em seu meio social, em família, no serviço, não fi cou demonstrado nos autos; quanto à personalidade do agente, que são os 
atributos pessoais, as qualidades morais do indivíduo, entendo não haver provas nos autos para valoração; os motivos determinantes, 
ou seja, a fonte propulsora do delito, foi o lucro fácil, inerente ao tipo; as circunstâncias, ou seja, a forma como transcorreu o fato 
delituoso, o modus operandi empregado na prática do delito, inerente ao tipo; as consequências do crime, que representam os efeitos 
decorrentes da conduta, diferentes do resultado naturalístico integrante do tipo penal, ou seja, a maior ou menor danosidade decorrente 
da ação, inerente ao tipo; comportamento da vítima, que constitui a conduta adotada por esta no momento da consecução do delito e a 
sua concorrência para o mesmo, não contribuiu para a consumação do delito. Feitas tais ponderações fi xo a pena base em 3 (três) anos 
de reclusão. Inexistem agravantes mas há uma atenuante da confi ssão, que deixo de atenuar por estar a pena-base fi xada no mínimo 
legal, e, de acordo com a súmula 231-STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo 
do mínimo legal”, motivo pelo qual mantenho, provisoriamente, a pena em 03 (três) anos de reclusão. Inexiste causa de diminuição 
e de aumento, e sendo assim fi xo a pena, defi nitivamente, em 3 (três) anos de reclusão. Aplico-lhe também, a pena de multa, que 
considerando as condições econômicas do acusado, fi xo em 10 (dez) dias-multa, e fi xo o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devidamente atualizado pelos índices legais. V- DETRAÇÃO PENAL E REGIME 
PRISIONAL Quanto à fi xação do regime, fi xo o regime aberto, sendo que de acordo com as alterações da Lei nº 12.736/12, criando o 
instituto da detração para o juiz sentenciante, verifi co que o tempo da prisão provisória foi de 04/12/2015 a 16/12/2015, equivalente a 
13 dias o que não altera o regime anteriormente fi xado, motivo pelo qual mantenho o regime aberto e acordo com o art. 33, § 2º, c, do 
CP, restando pena a cumprir de 2 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão. VI- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE No 
entanto, verifi co que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no art. 44 CP, revelando ser a substituição sufi ciente à repreensão do 
delito. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2 ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do 
CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca 
da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a auto-estima e compreensão do caráter ilícito de sua 
conduta: A) prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de serviço por cada dia de pena, na forma do art. 46, § 3º, do 
CPB; B) multa no mesmo patamar anteriormente fi xado; Deverá ainda, ser cientifi cado que o condenado é facultado cumprir a pena 
substitutiva em menor tempo nos termos do art. 55 CP e que após o trânsito em julgado deverá comparecer à 16ª VCC. VII - DA PRISÃO 
PREVENTIVA Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante grande parte da instrução do 
processo, não existindo qualquer motivo para a decretação de sua custódia preventiva. VIII - FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 
Deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV, do CPP, pois na esteira da jurisprudência não foi requerido pela acusação e vítima, sob pena 
de violar a ampla defesa e contraditório. IX- DEMAIS PROVIDÊNCIAS 1- Isento o réu do pagamento das custas. Registre-se no SAJ. 
2- Transcorrido in albis o prazo para interposição de recurso, adote a Escrivania as seguintes providências: a) registre-se no CIBJEC; 
b) expeça as necessárias guias de execução nos termos da Resolução 113/2010 e 251/2018 - CNJ, com as cautelas legais de praxe. c) 
envie ao Instituto de Identifi cação o boletim individual do réu, por força da determinação contida no art. 809, §3º, do Código de Processo 
Penal; d) ofi cie-se ao TRE, informando a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do réu, em atenção 
à restrição imposta pelo art. 15, III, da Constituição Federal, fazendo constar no ofício os seguintes dados: número da ação penal, data 
do trânsito em julgado da sentença condenatória, nome completo, fi liação e data de nascimento do condenado. e) Decreto a perda do 
instrumento do crime em favor da União (art. 91, II, “a” do CPB). Neste sentido: A teor do art. 25, da Lei 10.826/03, determino a imediata 
remessa ao Exército para destruição. Registre-se no sistema do CNJ. 3- Atualize-se- histórico de partes e registre-se o nº do IP (fl s. 40) 
no SAJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 30 de julho de 2019. George Leão de Omena Juiz de Direito Prazo para Recurso: 
5 (cinco) dias.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de 
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) quanto ao teor da sentença prolatada, 
conforme a parte conclusiva transcrita na parte superior deste edital, bem como para interpor(em) o respectivo recurso, querendo, no 
lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e publicado na forma da lei.

Maceió (AL), 10 de setembro de 2019.

George Leão de Omena
Juiz de Direito

11ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTÔNIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIANA CALHEIROS BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0357/2019
ADV: RONALD DE MELO LIMA (OAB 11129/AL) - Processo 0700536-44.2014.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 

- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: CARLOS ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA e outros - republicar: Sentença Vistos, 
etc. 1. Trata-se de denúncia ofertada às fl s. 156/161, recebida às fl s. 211/214, tendo como acusados Davi Santos da Silva e outros. 2. 
No curso do processo, sobreveio a notícia da morte do referido réu, tendo a mesma sido comprovada pela Certidão de Óbito de fl . 318. 
3. O Ministério Público foi ouvido à fl . 324 dos autos. 4. Em face do exposto, Declaro Extinta a Punibilidade pela morte do acusado Davi 
Santos da Silva, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro. 5. Após o trânsito em julgado desta decisão, ofi cie-se ao 
Instituto de Identifi cação e ao DEINFO, para a adoção das medidas legais. Em seguida, voltem os autos conclusos para prosseguimento 
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do feito em relação aos demais acusados. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Antônio José 
Bittencourt Araújo Juiz de Direito

Ronald de Melo Lima (OAB 11129/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTÔNIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEX EMANUEL DE CASTRO VIEIRA DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0353/2019
ADV: JORGE CICERO DA SILVA (OAB 4781/AL) - Processo 0700270-22.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 

- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: José da Silva Mendonça Júnior - EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL - ARTIGO 
33, CAPUT, E ARTIGO 63 E SS. DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS 
E DE CORRUPÇÃO ATIVA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO 
ARTIGO 33, CAPUT, DÉCIMA PRIMEIRA, DÉCIMA SEGUNDA E DÉCIMA TERCEIRA FIGURAS DA LEI DE DROGAS E ARTIGO 333 
DO CÓDIGO PENAL - DOSIMETRIA DAS PENAS - AUMENTO DE 2/5 DA PENA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM 
OBEDIÊNCIA À PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS - NÃO APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 
11.343/2006 - RÉU DEDICADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA - CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - 
PENA NO MÍNIMO LEGAL- CONCURSO MATERIAL - REGIME DE PENA INICIALMENTE FECHADO - PERDA DO BEM E VALOR 
PARA UNIÃO - ÉDITO CONDENATÓRIO SENTENÇA Vistos, etc. O Representante do Ministério Público no uso de suas atribuições 
legais DENUNCIOU o réu JOSÉ DA SILVA MENDONÇA JÚNIOR, devidamente qualifi cado nos autos, pela prática do crime previsto no 
Artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, aduzindo que: “1. Consta da peça investigativa que por volta das 21:45h do dia 04 de janeiro de 2018, 
uma guarnição da Polícia Militar, da qual fazia parte a testemunha/condutor, PM AILTON LUIZ DE CARVALHO SILVA, estava de serviço 
realizando patrulhamento de rotina nas proximidades da rotatória do Conjunto Colina dos Eucalyptos, nesta urbe, quando o veículo VW/
Gol, modelo Special, placa MUV 7922 passou pela guarnição com um indivíduo em atitude suspeita dirigindo. 2. Ato contínuo, os 
policiais fi zeram sinal para que o motorista, ora denunciado, JOSÉ DA SILVA MENDONÇA JÚNIOR, parasse o veículo, ocasião na qual 
ele jogou uma sacola plástica pela janela, que continha 01 (um) pedaço considerável de “crack” pesando 145g (cento e quarenta e cinco 
gramas) (fl s. 04). Posteriormente, o denunciado afi rmou ter comprado a droga em Fernão Velho, nesta capital, momento no qual ofereceu 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberado, acrescentando que tinha R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua residência e daria o restante 
em outro dia a ser marcado. 3. Desta feita, a guarnição foi até o imóvel do denunciado, onde realizaram revista e encontraram 210g 
(duzentos e dez gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca peixeira e a quantia de R$ 3.686,00 (três mil 
seiscentos e oitenta e seis reais) (fl s. 04), ocasião na qual o denunciado assumiu trafi car drogas e disse que com o pedaço de crack 
conseguiria a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. JOSÉ DA SILVA MENDONÇA JÚNIOR, em seu interrogatório perante a 
autoridade policial, assumiu a prática delitiva afi rmando ter comprado as drogas com um desconhecido no Fernão Velho, nesta capital, e 
que pagou por elas a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Asseverou ainda que parte do valor apreendido é decorrente do 
tráfi co de drogas e outra parte do seu trabalho como soldador e taxista.” Auto de prisão em fl agrante delito às fl s. 01/25. Audiência de 
Custódia realizada às fl s. 35/38. Inquérito Policial juntado às fl s. 121/158. Decisão convertendo a prisão preventiva em medida cautelar 
às fl s. 98/100. Defesa prévia apresentada à fl . 52. A denúncia foi recebida na Decisão de fl . 54. Laudo Toxicológico realizado pelo 
Instituto de Criminalística às fl s. 205/214, sendo positivo para Crack e Maconha. Na instrução processual foram ouvidas 02 (duas) 
testemunhas e o réu, vide Termo de Assentada de fl s. 182/183, 229/230 e 236, e mídias juntadas aos autos. Em sede de alegações 
fi nais, o Ministério Público pugnou pela CONDENAÇÃO do réu nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 333 do 
Código Penal, tendo o mesmo sido desfavorável a devolução do bem, qual seja o carro VW/GOL - MODELO ESPECIAL - PLACA: 
MUV7922 - COR PRATA - ANO 2002 - CHASSI: 9BWCA05Y42T106970, alegando que o réu usava o veículo para transportar as drogas. 
Por outro lado, a defesa pugnou pela ABSOLVIÇÃO para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. É o relatório. Passo a 
decidir. Trata-se de ação penal que visa apurar a responsabilidade criminal do denunciado JOSÉ DA SILVA MENDONÇA JÚNIOR , 
acusado do Crime de Tráfi co de Drogas, tipifi cado nas condutas nucleares de “ter em depósito, transportar e trazer consigo” Maconha e 
Crack, substâncias capazes de causarem dependência física, psicológica e psíquica. A caracterização de um fato tido como típico 
imprescinde a análise da materialidade e da autoria. A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de prisão 
em fl agrante delito de fl s. 01/25, pelo inquérito policial juntado às fl s. 121/158, pelos Laudos Toxicológicos Defi nitivos de fl s. 205/214. 
Quanto ao segundo elemento - a autoria - passo agora a analisá-la de forma clara e objetiva. Primeiramente, registro que o acusado na 
audiência de instrução e julgamento assumiu a propriedade das drogas, alegando que era usuário. No entanto, os depoimentos prestados 
pelas Testemunhas na esfera Policial e em Juízo foram esclarecedores. Os policiais, em Juízo, relataram que estavam em patrulhamento 
de rotina, quando avistaram o carro do acusado, notaram que o mesmo esboçou reação suspeita e, ao tentar fazer a abordagem do 
veículo, observaram que o réu jogou uma sacola plástica pela janela, tendo sido encontrada no interior da mesma a quantidade de 145g 
de crack (cento e quarenta e cinco gramas). Durante a averiguação, o mesmo assumiu que a droga era sua, que se tratava de um 
pequeno trafi cante e que não queria ser preso, pois era responsável fi nanceiro pela sua mãe e irmã, oportunidade que ofereceu a 
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais, alegando que teria parte do dinheiro em sua residência e o restante entregaria no 
outro dia em local combinado. Ato contínuo, a guarnição foi até sua residência, onde foi encontrado 210g (duzentos e dez gramas) de 
Maconha e a quantia de R$ 3.686,00 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), conforme mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, 
fi cando devidamente demonstrado que a droga encontrada pertencia ao réu José da Silva Mendonça Junior. Registro, por oportuno, que 
os referidos depoimentos relataram com detalhes a dinâmica da operação policial, a apreensão da droga e a prisão em fl agrante do réu. 
Com efeito, a jurisprudência é taxativa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL 
E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO 
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfi co de drogas foi fundamentada no 
depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratifi cados em juízo e em consonância com as demais provas existentes 
nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a 
prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma 
condenação. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1391212/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 
26/02/2019) HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO 
DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. 
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. 
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VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de 
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, 
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - (...) Habeas 
corpus não conhecido. (STJ, HC 471082/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 30/10/2018) (Grifos nossos.) Vale 
salientar, em consulta ao SAJ, verifi ca-se que o mesmo encontra-se preso pela 3ª Vara de Rio Largo, nos autos de nº 0700884-
37.2019.8.02.0051, por suposta prática do crime de tráfi co de drogas, conforme artigo 33 da Lei 11.343/2006. Finalmente, ressalto que 
os itens apreendidos - 01 veículo VW/GOL modelo especial, placa MUV7922, cor prata, ano e modelo 2002 ( estava sendo utilizado para 
o cometimento do delito, transportando a droga); 01 (uma) balança de precisão (pesar as drogas apreendidas); 210 gramas de 
MACONHA; 145 gramas de CRACK e a quantia de R$ 3.686,00 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais, fruto do produto do crime, 
com a venda das drogas entorpecentes) - confi rmam a fi nalidade da Trafi cância, fi cando devidamente caracterizado o crime previsto no 
Artigo 33, caput, e Artigo 63 e ss., ambos da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõem: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas 
assecuratórias; eII - o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 
62.§ 1º Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipifi cados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, 
após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.§ 2º O juiz remeterá ao órgão gestor do 
Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo 
poder estejam, para os fi ns de sua destinação nos termos da legislação vigente.§ 4º Transitada em julgado a sentença condenatória, o 
juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados 
perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, 
para os fi ns de sua destinação nos termos da legislação vigente.§ 6º Na hipótese do inciso II docaput, decorridos 360 (trezentos e 
sessenta) dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto 
de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao Funad. Por todos estes motivos, 
não vejo como acolher a tese de ABSOLVIÇÃO sustentada pela defesa em suas alegações derradeiras, uma vez comprovada a 
materialidade e a autoria, lastreadas em amplo acervo probatório, sufi ciente para a formação da certeza necessária à prolação do 
decreto condenatório. Ressalta-se que, o réu na hora da abordagem policial ofereceu a guarnição a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) para não ser preso, alegando que tinha parte do dinheiro em sua residência e o restante entregaria no outro dia em local combinado, 
conforme depoimentos policiais em Juízo, de acordo com as mídias juntadas aos autos nas fl s. 190 e 231, fi cando comprovado a 
ocorrência no crime de Corrupção Ativa previsto no artigo 333 do Código Penal, vejamos: Corrupção ativa Art. 333 - Oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 2 
(dois) a 12 (doze) anos, e multa.(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. O crime de 
corrupção ativa, no qual o particular oferece vantagem indevida, é crime comum, visto que qualquer um pode cometê-lo, qualquer 
pessoa pode oferecer vantagem indevida a funcionário público. O julgamento da apelação de nº 00061520420138110042314332018 da 
3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, “afi gurou imprescindível a manutenção da sentença condenatória pela 
prática do crime de corrupção ativa, porque fi cou demonstrado que a conduta praticada pelo apelante era típica, tratando-se de crime 
formal que se consuma com a simples oferta da vantagem indevida, que foi confi rmada pelos depoimentos dos policiais militares.” (Ap. 
31433/2018, DES LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 11/07/2018.) 
Posto isto, diante das provas colhidas e analisadas, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fl s. 43/47, para CONDENAR o réu EDIVAL 
AUGUSTO DOS SANTOS NETO como incurso nas sanções do Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c Artigo 333 do Código Penal, 
oportunidade em que decreto o perdimento dos bens apreendidos nos termos do art. 63, caput, da Lei de Drogas. Atendendo às diretrizes 
dos artigos 59, 60 e 68 do Código Penal, bem como dos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006, passo a dosimetria das penas do 
condenado: I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 1ª FASE Culpabilidade: a reprovabilidade das condutas do condenado se afi gura 
inerente ao próprio tipo penal; antecedentes: nada a registrar; conduta social do agente: o recomenda, não existindo nada nos autos em 
sentido contrário; personalidade: nada a registrar; os motivos: a fi nalidade de lucro não pode ter valoração negativa pois integra a própria 
tipifi cação da(s) conduta(s); as circunstâncias do crime: não pode ter valoração negativa pois integra a própria tipifi cação da(s) conduta(s); 
as consequências do crime merecem valoração negativa pela natureza e quantidade (crack e maconha) das drogas encontradas, 
implicando em maiores consequências para os usuários/dependentes, para a coletividade e para a saúde pública; o comportamento da 
vítima: nada a registrar. Considerando que as consequências do crime foram desfavoráveis ao condenado e em atenção a preponderância 
da natureza e quantidade das drogas apreendidas, prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, utilizo a fração de aumento de 2/5, 
fi xando a pena-base em sete anos {07-00-00} de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa. 2ª FASE Não existem circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 3ª FASE Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição das penas, fi xo as mesmas defi nitivamente 
em sete anos {07-00-00} de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato 
delituoso, considerando a capacidade econômica do sentenciado. Com efeito, registro a impossibilidade de reconhecimento da fi gura 
privilegiada prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, considerando que fi cou evidente que o réu é dedicado as atividades 
criminosas, inclusive encontra-se preso pela 3ª Vara de Rio Largo, nos autos de nº 0700884-37.2019.8.02.0051, por suposta prática do 
crime de tráfi co de drogas , vide Relatório de fl . 238. A jurisprudência é pacífi ca: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. 
REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o 
preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação 
em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfi co de drogas deve ser analisado sempre com 
observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata 
de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção 
defi ciente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o 
Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o 
Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfi co de drogas 
não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como 
porque “assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito”. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento 
fi rmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (STJ - EREsp 1.431.091 - SP, Relator 
Ministro FELIX FISCHER, DJ e 01/02/2017) (Grifos nossos.) II - DO CRIME CORRUPÇÃO ATIVA Culpabilidade: a reprovabilidade da 
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conduta do condenado se afi gura inerente ao próprio tipo penal; antecedentes: nada a registrar; conduta social do agente: a recomenda, 
não existindo nada nos autos em sentido contrário; personalidade: nada a registrar; os motivos: não pode ter valoração negativa pois 
integra a própria tipifi cação da(s) conduta(s); as circunstâncias do crime: não prejudicam ao condenado; as consequências do crime são 
normais para essa espécie de delito; o comportamento da vítima: nada a registrar. Considerando não houve circunstâncias legais que 
desfavorecessem o condenado, fi xo a pena-base em dois anos {02-00-00} de reclusão e dez {00-00-10} dias-multa. 2ª FASE Não 
existem circunstâncias agravantes e atenuantes. 3ª FASE Diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição das penas, fi xo 
as mesmas defi nitivamente em dois anos {02-00-00} de reclusão e dez {00-00-10} dias-multa. III - DO CONCURSO MATERIAL Por fi m, 
diante da regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, procedo com a soma das penas anteriormente aplicadas, 
resultando o total de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário 
mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a capacidade econômica do sentenciado. O regime inicial para o cumprimento 
da pena privativa de liberdade será inicialmente fechado, nos termos do Artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Expeça-se o competente 
mandado prisão. - Ofi cie-se a Delegada Liana França, Titular do 25º DP, para que efetue o depósito do valor apreendido na conta do 
FUNJURIS, devendo comprovar nos autos, no prazo de 72h. - Intime-se o réu, pessoalmente, do inteiro teor desta sentença. Após o 
trânsito em julgado desta decisão, determino que: - Expeça-se a competente Guia de Execução Defi nitiva. - Lance-se o nome do 
condenado no rol dos culpados; - Ofi cie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida 
identifi cação, acompanhada da cópia da presente decisão, para cumprimento do disposto pelo art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art. 15, 
da CRFB/88; - Ofi cie-se ao órgão encarregado da Estatística Criminal (art. 809, CP) - Proceda-se a destruição das drogas e da balança 
de precisão apreendida. - Não restando comprovado que o aparelho celular era utilizado para a prática do Tráfi co de Drogas ou foram 
adquiridos/provenientes dos rendimentos/lucro dessa atividade, determino a devolução dos mesmos, mediante recibo e comprovação 
de propriedade dos referidos aparelhos. - Ofi cie-se à SENAD, nos termos do art. 63, §§2º e 4º, da Lei n.º 11.343/2006. - Ofi cie-se ao 
FUNJURIS para a transferência da quantia em dinheiro apreendida ao FUNAD. - Ofi cie-se o Juiz da 3ª Vara de Rio Largo da presente 
decisão. - Cumpram-se os provimentos relativos à espécie e arquive-se. Custas pelo condenado, Em atenção ao provimento de n.º 
10/2006 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, delego ao Juízo da Execução Penal a cobrança da pena de multa 
aplicada e das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 05 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt 
Araújo Juiz de Direito

ADV: JOANÍSIO PITA DE OMENA JÚNIOR (OAB 8101/AL), ADV: TACIANA SOUZA MARQUES (OAB 16642/AL) - Processo 
0700740-49.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Carlos Henrique 
dos Santos Silva - DESPACHO 1. Dê-se vista dos autos a defesa, sobre o interesse no exame de sanidade mental do acusado, tendo 
em vista o decurso do tempo. 2. Cumpra-se. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: DIEGO DE ALBUQUERQUE SILVA (OAB 9006/AL) - Processo 0701276-02.2014.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: José Ricardo da Silva - SENTENÇA Vistos, etc. O Representante do 
Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, DENUNCIOU o réu JOSÉ RICARDO DA SILVA, devidamente qualifi cado nos 
autos, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei n.º 11.343/2006, aduzindo que: “1. Consta da peça 
investigativa que por volta das 14:40h do dia 28 de dezembro de 2014, agentes penitenciários, dos quais fazia parte a testemunha/
condutor, Marcos Alberto Ferreira Macena, estava realizando revista de rotina em familiares dos menores infratores que pretendiam 
ingressar no KERIGMA (unidade de internação masculina), nesta cidade, quando se apresentou para ser revistado JOSÉ RICARDO DA 
SILVA. 2. Desta feita, ao realizar o procedimento de revista, o agente fl agrou o denunciado, JOSÉ RICARDO DA SILVA, ingressando no 
estabelecimento com 03 (três) bombinhas de substância aparentando ser maconha sob a meia, a qual seria entregue ao seu enteado 
Tiago Ferreira Alves. 3. O denunciado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, no entanto, assumiu 
a propriedade da droga alegando que era destinada a seu uso Pessoal.” Auto de prisão em fl agrante delito às fl s. 01/19. Decisão no qual 
foi homologando o fl agrante e decretado a prisão preventiva às fl s. 20/22. Inquérito Policial juntado às fl s. 52/75. Decisão revogando a 
prisão preventiva às fl s. 100/101. Defesa prévia apresentada às fl s. 77/85. Laudo Toxicológico às fl s. 107/110. Denúncia recebida na 
Decisão de fl s. 136/137. Instrução processual realizada, vide Termos de fl s. 192/193 e mídia(s) juntada(s) aos autos à fl . 194. Em sede 
de alegações fi nais, o Ministério Público pugnou pela IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA, DESCLASSIFICANDO do crime previsto no 
artigo 33 para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, devendo incidir a prescrição. Por outro lado, a defesa pleiteou, 
também, pela DESCLASSIFICAÇÃO para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, devendo incidir a prescrição. É o relatório. 
Passo a decidir. Trata-se de ação penal que visa apurar a responsabilidade criminal do denunciado JOSÉ RICARDO DA SILVA, acusado 
do Crime de Tráfi co de Drogas, tipifi cado na conduta nuclear de “trazer consigo” Maconha, substância capaz de causar dependência 
psíquica, física e psicológica. Primeiramente, considero procedente o pedido de desclassifi cação formulado, vejamos: No que se refere 
ao crime de tráfi co de drogas, previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, faz-se mister consignar que, para caracterização típica do 
delito, além da comprovação da materialidade, necessária se faz analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, onde se 
torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos, com o quanto disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o 
qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) a natureza e quantidade da substância apreendida; b) local e 
condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente. A materialidade 
delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de prisão em fl agrante de fl s. 01/19, pelo inquérito policial juntado às fl s. 52/75, 
pelo Laudo Toxicológico de fl s. 107/110, pelos depoimentos e interrogatório de fl s. 192/193, conforme mídia(s) juntada(s) aos autos à fl . 
194. A fi nalidade da trafi cância não fi cou plenamente demonstrada durante a instrução processual. Ouvido o acusado, o mesmo sustentou 
em Juízo exatamente o que havia afi rmado perante a autoridade policial, ou seja, assumiu que as drogas apreendidas lhes pertenciam 
para consumo pessoal, que não iria levar a droga para entregar ao seu enteado dentro da unidade de internação masculina, sendo que 
no dia anterior teria ido a uma festa e usou a mesma roupa para visitar seu enteado, esquecendo a quantidade no bolso. Ainda, a 
declarante arrolada pela defesa, afi rmou em Juízo que o mesmo teria ido a tal festa no dia anterior a sua prisão, e quando foi visitar o 
enteado teria esquecido no bolso do short, dentro de uma meia, a quantidade apreendida (2,8 gramas de maconha), sustentando o que 
foi dito pelo acusado. Diga-se ainda, se o mesmo tivesse o intuito de ludibriar os agentes penitenciários não levaria a droga no bolso e 
sim em algum local que difi cultasse a localização da mesma. Verifi cando-se as circunstâncias da apreensão e demais indícios, ainda que 
relevantes, são eles insufi cientes para embasar o decreto condenatório. Com efeito, a quantidade de drogas apreendida [2,8 (dois 
vírgula oito) gramas de Maconha], o local da apreensão [estava indo visitar seu enteado no KERIGMA (unidade de internação masculina)], 
bem como a confi ssão do acusado [confessou em Juízo que as drogas encontradas seriam para seu consumo pessoal], são indicativos 
da prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em 
depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É cediço que uma sentença condenatória só pode ser 
fundamentada em elementos de certeza, afastadas todas as dúvidas, não podendo ser proferida sem base probatória idônea ou com 
suposições acerca da culpabilidade do acusado. A condenação sem provas não é admitida em nosso sistema processual penal, que 
exige prova cabal e induvidosa para uma condenação criminal. Não é outro o entendimento da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
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Justiça do Estado de Alagoas: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS 
QUE CARACTERIZEM A ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA, MORMENTE EM SE CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA, QUE PODE SER UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS. PRESUNÇÃO QUE 
NÃO PODE SER UTILIZADA COMO FATOR DE CONDENAÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO 
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, INERENTE À TIPICIDADE DO DELITO EM QUESTÃO, REFERENTE AO DOLO. 
PROVAS INDUBITÁVEIS, POR OUTRO LADO, DE QUE O RECORRENTE FAZIA USO DA DROGA, O QUE FORA POR ELE PRÓPRIO 
CONFESSADO. (...) 1 - A sentença que condena o acusado pela prática do crime de tráfi co de entorpecentes baseando-se em meras 
conjecturas ou presunções, merece imediata reforma no sentido de, em sendo o caso, desclassifi car a conduta para a de consumo. 2 - 
Deverá o magistrado avaliar os critérios constantes no art. 28, § 2º, da própria Lei 11.343/2006 para diferenciar se o caso concreto trata 
do crime de tráfi co ou de consumo próprio. 3 - Em se tratando de apenas um tipo de droga apreendida, em quantidade em que não se 
possa concluir, de uma simples análise, se era destinada à consumo próprio ou à mercancia, tampouco existindo nas provas constantes 
nos autos, elementos que evidenciem o intento do acusado em trafi car, não há falar na manutenção de sua condenação, já que se 
trataria de mera presunção, inadmitido no âmbito penal. 4 - (...) 5 - (...) 6 - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, 
PROVIDO. (TJ/AL, Apelação Criminal n.º 0700964-12.2016.8.02.0049, Relator Des. Washington Luiz D. Freitas, julgado em 26/09/2018) 
Posto isto, diante das provas colhidas e analisadas, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia de fl s. 47/50, para DESCLASSIFICAR a 
conduta imputada ao acusado JOSÉ RICARDO DA SILVA dos artigo 33 c/c 40, III e VI para o artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 
Analisando cuidadosamente os dados e os documentos constantes no presente processo, verifi ca-se, claramente, que entre a data do 
fato (28/12/2014) e o recebimento da denúncia (26/02/2019) ocorreu a Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva, vide artigos 109, 
inciso V, 110, 111, inciso I, e 117 inciso I , todos do CP e artigo 30 da Lei n.º 11.343/2006. Posto isto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 
pela ocorrência da Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva do Estado. Após o trânsito em julgado desta decisão, determino: - A 
destruição das Drogas - Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, ofi cie-se à Distribuição, com cópia da sentença, no 
sentido de que sejam procedidas as devidas e necessárias anotações, inclusive a respectiva baixa, nos assentamentos referentes ao 
acusado. - Cumpram-se os provimentos relativos à espécie e arquive-se. Custas pelo condenado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Maceió, 06 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

Diego de Albuquerque Silva (OAB 9006/AL)
Joanísio Pita de Omena Júnior (OAB 8101/AL)
Jorge Cicero da Silva (OAB 4781/AL)
Taciana Souza Marques (OAB 16642/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0359/2019
ADV: LUANA CAMILO DA SILVA (OAB 17121/AL), ADV: CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA (OAB 16379/AL) - Processo 0000016-

52.2019.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Igor da Silva Augusto - 1 - 
Diante dos pedidos formulados às fl s. 270/278 e 286/292, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, assinado o prazo de 05 
(cinco) dias. 2 - Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: RAYANNI MAYARA DA SILVA ALBUQUERQUE (OAB 13230/AL), ADV: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ÂNGELO (OAB 4642/
AL) - Processo 0000049-42.2019.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: 
Lucas Felipe do Nascimento Brandão - 1. Trata-se de Sentença condenatória prolatada em nome de Lucas Felipe do Nascimento 
Brandão às fl s. 221/226. 2. Considerando a omissão da Sentença no tocante a destinação dos bens apreendidos na prisão em fl agrante, 
determino que: - Proceda-se com a destruição da balança de precisão e embalagens plásticas apreendidas; - Proceda-se com a 
devolução do aparelho celular apreendido, uma vez que não fi cou comprovada a sua utilização para a prática do Tráfi co de Drogas ou 
que foi adquirido/proveniente dos rendimentos/lucros dessa atividade; - Decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em 
favor da União (R$ 236,00), devendo ser revertida diretamente ao Funad, no termos do Artigo 63 (caput e § 1º) da Lei de Drogas. 3. 
Expeça-se Ofício para o(a) Delegado(a) de Polícia do DRN. 4. Em atenção ao comprovante de fl . 143, expeça-se Mandado-Ofício ao 
Banco do Brasil, determinando que seja realizada a transferência do valor em dinheiro apreendido ao Funad. 5. Cumpra-se. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: RONALD DE MELO LIMA (OAB 11129/AL) - Processo 0700082-88.2019.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Jefferson da Silva Vicente - Vistos, etc. O Representante do Ministério Público, no uso de 
suas atribuições legais, DENUNCIOU o réu JEFFERSON DA SILVA VICENTE, devidamente qualifi cado nos autos, pela prática dos 
crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 330 do Código Penal, aduzindo que: “1. Consta da peça investigativa que 
por volta das 15:30h do dia 15 de fevereiro de 2019, na Av. Menino Marcelo, Serraria, Maceió / AL, o denunciado, de forma dolosa, tinha 
consigo, transportava e portava drogas, em contexto de entrega a terceiros, utilizando motocicleta, quando foi surpreendido por policiais 
militares que efetuaram o fl agrante. 2. Narra a investigação que o policial militar José Ailton dos Santos estava de serviço quando 
percebeu uma motocicleta passar pela viatura em alta velocidade e com direção perigosa. Neste momento, foram ao encalço do 
motorista, dando vários comandos de parada, sendo ignorado pelo denunciado, o qual, de forma dolosa, nas mesmas circunstâncias 
acima narradas, desobedeceu a ordem legal dos funcionários públicos, policiais militares. 3. O denunciado tentou fugir, mas foi capturado 
logo em seguida, nas proximidades do supermercado G Barbosa, no bairro da Serraria, sendo revistado e localizado consigo, na sua 
mochila, a quantidade de 4,100 kg de maconha; além de uma balança de precisão, fl s. 77. 4. O denunciado utilizava o veículo motocicleta 
para distribuição e entrega das drogas, afi rmando que receberia o valor de R$ 100,00 pelo serviço. (...)” Auto de prisão em fl agrante 
delito às fl s. 01/20. Audiência de Custódia às fl s. 27/30, momento no qual a prisão em fl agrante do acusado foi convertida em prisão 
preventiva. Inquérito Policial às fl s. 71/100. Defesa prévia apresentada às fl s. 151/161. Denúncia recebida na Decisão de fl s. 172/173. 
Laudo Toxicológico realizado pelo Instituto de Criminalística às fl s. 203/207, sendo positivo para maconha. Instrução processual 
devidamente realizada, sendo ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o réu, vide Termos de fl s. 256/258 
e mídias juntadas aos autos à fl . 264. Ressalte-se, por oportuno, que foi concedida a liberdade provisória em favor do acusado no 
momento da Audiência de Instrução e Julgamento. Em sede de alegações fi nais orais, o Ministério Público pugnou pela CONDENAÇÃO 
do réu nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e do artigo 330 do Código Penal. Por outro lado, a defesa requereu a 
CONDENAÇÃO do réu nas penas do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 e a ABSOLVIÇÃO dos réu nas penas do artigo 330 do Código 
Penal. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação penal que visa apurar a responsabilidade criminal do denunciado JEFFERSON DA 
SILVA VICENTE, acusado do crime de tráfi co de drogas, tipifi cado nas condutas nucleares de “transportar” e “trazer consigo” maconha, 
substância capaz de causar dependência psíquica, física e psicológica e do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código 
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Penal. Para a caracterização de um fato tido como típico é imprescindível a análise da materialidade e da autoria. A materialidade dos 
delitos encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de prisão em fl agrante de fl s. 01/20, pelo Inquérito Policial juntado às fl s. 71/100 
e pelo Laudo Toxicológico de fl s. 163/167. Quanto ao segundo elemento - a autoria - passo agora a analisá-la de forma clara e objetiva. 
Primeiramente, registro que o acusado, em seu depoimento prestado perante este Juízo, assumiu a prática delitiva, alegando ser 
mototaxista e que teria acordado com um indivíduo para efetuar uma corrida para o transporte de determinado material, pelo valor de R$ 
100,00. Alega, ainda, que sabia que o material se tratava de droga, considerando o valor oferecido pela corrida, mas não sabia a 
quantidade nem o tipo, e que teria aceitado por estar com muitas difi culdades fi nanceiras. Ainda, os depoimentos prestados pelas 
testemunhas, policiais militares, arroladas pelo Ministério Público na esfera policial e em Juízo foram esclarecedores, fi cando devidamente 
demonstrado que a droga encontrada estava na posse do réu JEFFERSON DA SILVA VICENTE. Com efeito, o denunciado foi abordado 
pelos policiais em patrulhamento de rotina, pois estava dirigindo em alta velocidade, realizando manobras perigosas. Inclusive, conforme 
depoimentos policiais, o mesmo não teria obedecido às diversas ordens de parada, ultrapassando, inclusive, os sinais vermelho. Neste 
contexto, após sua prisão, foi encontrada sob a sua posse uma quantidade considerável de maconha, momento em que o referido 
assumiu a prática do delito, na modalidade transportar. Finalmente, registro que a confi ssão do acusado, a quantidade de droga e o 
petrecho apreendidos - 4,100 kg de maconha e uma balança de precisão - confi rmam a fi nalidade da trafi cância, fi cando devidamente 
caracterizado os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 330 do Código Penal, que assim dispõem: Art. 
33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) 
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:Pena - detenção, de quinze dias a 
seis meses, e multa. Posto isto, diante das provas colhidas e analisadas, JULGO PROCEDENTE a Denúncia de fl s. 106/110, para 
CONDENAR o réu JEFFERSON DA SILVA VICENTE como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e do artigo 330 do 
Código Penal. Atendendo às diretrizes dos artigos 59, 60 e 68 do Código Penal, bem como dos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006, 
passo a dosimetria das penas do condenado: I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 1ª FASE Culpabilidade: a reprovabilidade da 
conduta do condenado se afi gura inerente ao próprio tipo penal; antecedentes: o condenado é primário; conduta social do agente: o 
recomenda, não existindo nada nos autos em sentido contrário; personalidade: nada a registrar; os motivos: também são inerentes ao 
próprio tipo penal; as circunstâncias do crime: nada a registrar; as consequências do crime merecem valoração negativa pela quantidade 
de droga apreendida (4,100 kg de maconha), implicando em maiores consequências para os usuários/dependentes, para a coletividade 
e para a saúde pública; o comportamento da vítima: nada a registrar. Considerando que as consequências do crime foram desfavoráveis 
ao condenado e, ainda, em atenção à preponderância da quantidade da droga apreendida, prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, 
utilizo a fração de aumento de 2/5 para esta circunstância, fi xando a pena-base em sete anos {07-00-00} de reclusão e 700 (seiscentos) 
dias-multa. 2ª FASE Tendo em vista a existência da atenuante da confi ssão, reduzo as penas aplicadas em 1/6, tornando-as em cinco 
anos e dez meses {05-10-00} de reclusão, mais 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. Não existem circunstâncias agravantes. 
3ª FASE Diante da primariedade e dos bons antecedentes do condenado, bem como da ausência de comprovação de que o mesmo 
integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, fazendo do tráfi co de drogas seu meio de vida, reconheço, no 
presente caso, a fi gura privilegiada prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Por este motivo, diminuo as penas aplicadas em 
2/3, tornando-as em um ano, onze meses e dez dias {01-11-10} de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. Ante o exposto, 
fi xo as penas defi nitivamente em um ano, onze meses e dez dias {01-11-10} de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à 
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a capacidade econômica do sentenciado. II - DO 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA 1ª FASE Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do condenado se afi gura inerente ao próprio tipo 
penal; antecedentes: o condenado é tecnicamente primário; conduta social do agente: o recomenda, não existindo nada nos autos em 
sentido contrário; personalidade: nada a registrar; os motivos: não há o que ser considerado desfavorável ao réu; as circunstâncias do 
crime: não prejudicam o condenado; as consequências do crime são normais para essa espécie de delito; o comportamento da vítima: 
nada a registrar. Assim, fi xo a pena-base em quinze dias {00-00-15} de detenção e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE Sem circunstâncias 
agravantes e atenuantes. Ante o exposto, fi xo a pena intermediária em quinze dias {00-00-15} de detenção e 10 (dez) dias-multa. 3ª 
FASE Inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição, fi xo a pena-base em defi nitiva, ou seja, em quinze dias {00-00-15} de 
detenção e 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/30 do salário mínimo. III - DO CONCURSO MATERIAL Por fi m, diante da regra do 
concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, procedo a soma das penas anteriormente aplicadas, resultando o total de um 
ano, onze meses e vinte e cinco dias {01-11-25} de pena privativa de liberdade, mais 205 (duzentos e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 
do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a capacidade econômica do sentenciado. O regime para o cumprimento 
da pena privativa de liberdade será o aberto. Por fi m, preenchidos os pressupostos legais do artigo 44 do Código Penal, bem como pela 
orientação da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF- HC 133.028/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 12/04/2016), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direito de: a) prestação de serviços à 
comunidade ou a entidades públicas, cabendo ao Juiz encarregado da execução defi nir a entidade ou o programa comunitário ou 
estatal, a forma e as condições de cumprimento, conforme preceitua o artigo 149 da Lei de Execução Penal; b) limitação de fi m de 
semana, devendo o condenado recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento adequado, aos sábados e domingos, por 05 
(cinco) horas diárias, em horários estabelecidos pelo Juiz da execução, conforme dispõe o artigo 151 da Lei de Execução Penal. Após o 
trânsito em julgado desta decisão, determino que: - Expeça-se a competente Guia de Execução Defi nitiva. - Lance-se o nome do 
condenado no rol dos culpados; - Ofi cie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida 
identifi cação, acompanhada da cópia da presente decisão, para cumprimento do disposto pelo art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art. 15, 
da CRFB/88; - Ofi cie-se ao órgão encarregado da Estatística Criminal (art. 809, CP); - Proceda-se a destruição da droga e da balança de 
precisão apreendidas. Expeça-se Ofício para o(a) Delegado(a) de Polícia do DRN; - Cumpram-se os provimentos relativos à espécie e 
arquive-se. Custas pelo condenado. Em atenção ao provimento de n.º 10/2006 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
delego ao Juízo da Execução Penal a cobrança da pena de multa e das custas processuais aplicadas. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: BRUNO SAMPAIO DE MORAES ALBUQUERQUE (OAB 12702/AL), ADV: KLERISTON LINCOLN PALMEIRA SILVA (OAB 
17110/AL) - Processo 0700526-24.2019.8.02.0067 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADA: 
Chrisllayne Clemente da Silva - 1 - Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de Chrisllayne Clemente da 
Silva. 2 - Apresentada Defesa Prévia às fl s. 126/129. 3 - É o relatório. Passo a decidir. 4 - De início, verifi ca-se ser este Juízo competente 
para o julgamento do feito, bem como o Ministério Público parte legítima para propor a presente ação penal. 5 - A denúncia foi formulada 
nos termos do artigo 41 do CPP, uma vez narrada a conduta, com todas as suas circunstâncias, qualifi cada a denunciada, classifi cado o 
crime e apresentado rol de testemunhas. 6 - Não bastasse, diante dos fatos documentados até o momento, não vislumbro a ocorrência 
de quaisquer das hipóteses descritas nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. 7 - Por estes motivos, RECEBO A DENÚNCIA 
ofertada. 8 - Designo o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento. Agende-
se no SIMAV. 9 - Cite-se a ré no presídio. 10 - Requisite-se a primeira testemunha arrolada na denúncia. 11 - Expeça-se Carta Precatória 
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para a intimação da segunda testemunha listada na inicial acusatória. 12 - Intime-se o Ministério Público. 13 - Atualize-se o histórico de 
partes, evolua-se a classe processual e, se for o caso, efetue-se a retifi cação no item “assunto principal” da autuação deste processo, 
de acordo com o(s) crime(s) capitulado(s) na denúncia. 14 - Finalmente, verifi co que a necessidade da prisão preventiva decretada no 
presente processo já foi avaliada às fl s. 68/70 e 135. Por este motivo, diante da ausência de fatos novos, mantenho a custódia cautelar 
da ré. 15 - Cumpra-se. Publique-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: ALAN DA SILVA RAMOS (OAB 14410/AL), ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL) - Processo 0703221-
52.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: David Alisson Gomes da 
Silva - Savio Jorge Carvalho de Azevedo - 1. Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta 
aos acusados David Alisson Gomes da Silva e Savio Jorge Carvalho de Azevedo. 2. Considerando a ausência de fatos novos que 
justifi quem o deferimento do pleito desde a Decisão que concedeu liberdade provisória a Savio Jorge Carvalho de Azevedo, bem como 
a existência de Decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, no sentido de impor medidas cautelares 
ao acusado David Alisson Gomes da Silva, INDEFIRO o pleito. 3. Aguarde-se designação de data para a realização da Audiência 
de Instrução e Julgamento, conforme disponibilidade de pauta. 4. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Antônio José 
Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0705436-98.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co 
de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Marcelo da Silva e outro - Aberta a audiência, o MM. Juiz esclareceu as partes que o Sistema de 
Videoconferência está com problemas não sendo possível a presença dos réus nesta audiência. Após a concordância das partes, o 
Magistrado passou a ouvir as testemunhas José Antônio Graciliano de Farias e Jackson Douglas Lima da Silva, arroladas na denúncia. 
Ato continuo, foi dada a palavra as partes, o qual pleitearam a revogação da prisão preventiva. Logo após ouvir o Ministério Público, o 
Magistrado proferiu a seguinte decisão: quanto ao réu Marcelo da Silva determinou a revogação da prisão preventiva com a aplicação 
da medida cautelar de monitoramento eletrônico com o raio zero e manteve a prisão preventiva em relação ao réu Ronaldo Santos da 
Silva. Comunique-se ao COPEN. Por fi m, designou a audiência para o dia 05 de fevereiro de 2020 às 13h. Intimação em audiência. Tudo 
consoante mídia juntada aos autos. Cumpra-se as formalidades legais.

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0706433-81.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Edtelmo Nunes Júnior - Sendo tempestivo, eis que apresentado no quinquídio 
legal e adequado à espécie, RECEBO o recurso de apelação. 2. Intimem-se as partes para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentarem 
razões e contrarrazões do recurso, nos moldes do art. 600 do CPP. 3. Em seguida, considerando a intimação pessoal do condenado, 
vide fl . 189, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 601 do CPP. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió, 09 
de setembro de 2019. Antônio José Bittencourt Araújo Juiz de Direito

ADV: JOÃO MAURÍCIO DA ROCHA DE MENDONÇA (OAB 10085/AL) - Processo 0711365-49.2018.8.02.0001 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tentativa de Homicídio - RÉU: Jonathan Gomes da Silva, Vulgo “pica-pau” - Aberta a audiência, o MM. Juiz 
esclareceu as partes que o Sistema de Videoconferência está com problemas não sendo possível a presença dos réus nesta audiência. 
Após ouvir as partes, o Magistrado proferiu a seguinte Decisão: manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada e designação 
de audiência para o dia 03 de março de 2020 às 16h. Por fi m, dispensou a testemunha da acusação presente. Intimação em audiência.

ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819ES/AL) - Processo 0720884-48.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Bruno Marques da Silva - Aberta a audiência, o MM. Juiz esclareceu as partes 
que o Sistema de Videoconferência está com problemas não sendo possível a presença dos réus nesta audiência. Após ouvir as partes, 
o Magistrado proferiu a seguinte Decisão: manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada e designação de audiência para o 
dia 10 de março de 2020 às 16h. Por fi m, dispensou as testemunhas da acusação presente. Intimação em audiência. Tudo consoante 
mídia em anexo.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Alan da Silva Ramos (OAB 14410/AL)
Bruno Sampaio de Moraes Albuquerque (OAB 12702/AL)
Claudemir José da Silva (OAB 16379/AL)
Daniela Damasceno Silva Melo (OAB 7599/AL)
Fidel Dias de Melo Gomes (OAB 12607/AL)
João Maurício da Rocha de Mendonça (OAB 10085/AL)
José Carlos de Oliveira Ângelo (OAB 4642/AL)
Kleriston Lincoln Palmeira Silva (OAB 17110/AL)
Luana Camilo da Silva (OAB 17121/AL)
Rayanni Mayara da Silva Albuquerque (OAB 13230/AL)
Ronald de Melo Lima (OAB 11129/AL)
Welber Queiroz Barboza (OAB 10819ES/AL)

11ª Vara Criminal da Capital - Atos Cartorários e Editais

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª Vara Criminal da Capital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

O(A) Dr.(ª) Antônio José Bittencourt Araújo, Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, Maceió, Estado de Alagoas, na forma da 
lei etc… FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da 11ª Vara Criminal 
da Capital, nos termos dos autos da Ação de Auto de Prisão Em Flagrante, tombada sob nº 0703535- 95.2019.8.02.0001, que tem 
como Autor: Ministério Público Estadual e Acusado: THALISSON JUSTINO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, RG 3979061-4-SSP-AL, 
mãe Claudeny dos Santos Silva, nascido em 30/10/1998, natural de Maceió - AL, com endereço à Grota da Esperança – Lot. Antares I, 
S/N, Proximo a caixa Dàgua, Antares, CEP 57000-000, Maceió - AL. Estando o(a) Acusado em local incerto e não sabido, não sendo 
possível notifi ca-lo pessoalmente, fi ca o(a) mesmo(a) notifi cado para oferecer defesa prévia/resposta à acusação, por escrito, 
no prazo de 15 (quinze) dias, consistente em defesa preliminar e exceções, na qual o acusado poderá arguir preliminares e 
invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justifi cações, especifi car as provas que pretende produzir e, até o 
número de 5(cinco), arrolar testemunhas, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006. E para que não se alegue ignorância, mandei 
passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico – DJE. Dado e passado nesta 
cidade de Maceió, Estado de Alagoas, aos 06 de setembro de 2019. Eu, Regina Carolina Felix Falcão, Técnica Judiciária, que digitei e 
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subscrevi.

Antônio José Bittencourt Araújo
Juiz de Direito

12ª Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0309/2019
ADV: GEORGE CLEMENTE E SILVA LIMA BRITO (OAB 11949/AL) - Processo 0028369-58.2009.8.02.0001 (001.09.028369-5) - 

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - RÉ: Rejane Rozendo dos Santos - Autos nº: 0028369-58.2009.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal - Procedimento Ordinário Vítima e Autor: POSTO BOULANGERIE LTDA e outro Réu: Rejane Rozendo dos Santos DECISÃO 1. 
Passo a proferir decisão de saneamento. 2. Analisando os autos, verifi co que a instrução do processo se encontra paralisada em razão 
da não localização de testemunhas Manoel Soares Xavier e José Carlos Tavares da Silva, ambas arroladas pelo Ministério Público. 
Diversas diligências foram determinadas para fi ns de localização das testemunhas que, contudo, não lograram êxito para localização 
dos réus (fl s. 263/264, 265, 274 e 278/279). 3. Intimado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu que fosse 
mais uma vez intimada a testemunha Everaldo Tenório Lins para que informasse os dados da testemunha Manoel Soares Xavier. 
Entendo que tal pedido se encontra dentro das atribuições do Ministério Público, razão pela qual deverá ser deferida (art. 129, I da 
CRFB e art. 24 do CPP). 4. Contudo, deixo registrado que não serão deferidas medidas que já foram realizadas e se mostraram inaptas 
a determinarem o endereço das partes. Assim, deverá o Ministério Público, caso insista na oitiva de testemunhas não localizáveis, 
ou através de meios próprios, informe o endereço das testemunhas que insiste na oitiva ou requeira medidas diferentes daquelas já 
determinadas no processo. 5. Diante do exposto, defi ro o pedido de fl s. 303, determinando a intimação da testemunha Everaldo Tenório 
Lins Neto para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os dados completos da testemunha Manoel Soares Xavier. 6. Apresentados 
dados sufi cientes para que seja possível a localização da testemunha, promova-se a busca através do SIEL e Infojud. 7. Juntado os 
autos o resultado, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se, 
requerendo o que entender cabível. 8. Providências necessárias. 9. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore 
Fernandes Juiz de Direito

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL), ADV: CÍCERO BENÍCIO GOMES DE LIMA (OAB 8079/AL) - Processo 
0700981-28.2015.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: Jonathan 
Silva de Menezes - Autos n° 0700981-28.2015.8.02.0067 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado 
de Alagoas Indiciado: Jonathan Silva de Menezes DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado acórdão de fl s. 186/191, determino o 
retorno dos autos à secretaria para que seja cumprida, na integralidade, a sentença de fl s. 123/133. 2. Certifi cado o cumprimento de 
todas as determinações, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. 3. Providências necessárias. 4. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de 
setembro de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito

ADV: GLAUCO ERICO NARCISO DA SILVA (OAB 11426/AL), ADV: JOÃO PAULO RAPOSO LEITE (OAB 15072/AL) - Processo 
0705176-89.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - ACUSADA: Jarbas Alves Berto - Autos n° 0705176-
89.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Acusado: 
Jarbas Alves Berto DESPACHO 1. Diante do teor do acórdão de fl s. 134/139, cite-se o réu nos seus estritos termos, para que responda 
à acusação de 10 (dez) dias, conforme art. 396 do CPP. 2. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore 
Fernandes Juiz de Direito

ADV: VELAMES ADVOCACIA (OAB 58017/AL) - Processo 0712610-32.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Roubo Majorado - RÉU: Kynn Maia de Souza e outro - Autos nº: 0712610-32.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Vítima e Autor: José Messias dos Santos e outro Réu e Indiciado: Bruno Coutinho dos Santos e outros DECISÃO 1. Passo a proferir 
decisão de saneamento. 2. Inicialmente, verifi co que, apesar de todas as diligências determinadas, o réu Bruno Coutinho dos Santos 
não foi pessoalmente localizado para ser citado, conforme certidão de fl s. 246. Assim, deverá ser promovida a sua citação através de 
edital, nos moldes do art. 361 do CPP. 3. Contudo, a citação por edital demandará maior tempo para a conclusão do processo, em razão 
do prazo mínimo de 15 (quinze) dias de transcurso do edital para efetivação da ordem. Diante da quantidade de réus do processo, torna-
se necessária o desmembramento do processo para que a instrução não fi que prejudicada em relação àqueles que já apresentaram 
contestação, nos termos do art. 80 do CPP. 4. Por fi m, verifi co que os réus Kynn Maia de Souza e Rilver Davi Amorim Pereira, em suas 
respostas à acusação, não apresentaram qualquer causa excludente da tipicidade, ilicitude, culpabilidade e/ou extintiva da punibilidade. 
Tais questões não fi cam evidentes não autos, ainda que examinadas de ofício por este Juiz, nos termos do art. 397 do CPP. 5. Diante 
do exposto, determino o desmembramento do processo em relação ao réu Bruno Coutinho dos Santos, devendo responder em autos 
apartados, nos termos do art. 80 do CPP. 6. Nos novos autos criados, cite-se o réu Bruno Coutinho dos Santos através de edital de 
citação, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP. 7. Em relação aos réus Kynn Maia de Souza e Rilver Davi Amorim 
Pereira, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, determinando a continuidade da instrução nos termos do art. 397 do CPP. 8. 
Inclua-se o processo em pauta para realização da audiência de instrução e julgamento, intimando os réus e testemunhas eventualmente 
arroladas para que compareçam no dia designado. 9. Intimem-se as partes desta decisão. 10. Dê-se ciência ao representante do 
Ministério Público. 11. Providências necessárias. 12. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz 
de Direito

ADV: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB 10003/AL) - Processo 0721868-66.2017.8.02.0001 - Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Gilberto Valois da Silva Júnior - Autos n° 0721868-
66.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público do Estado de Alagoas Réu: Gilberto Valois da 
Silva Júnior DESPACHO 1. Diante do teor da certidão de fl . 156, cite-se o réu da sentença condenatória através de edital, com prazo 
de 20 (vinte) dias. 2. Após, certifi que-se quanto ao cumprimento integral da sentença de fl s. 131/137. 3. Providências necessárias. 4. 
Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito

ADV: LUCIANA DE ALMEIDA MELO (OAB 7196B/AL) - Processo 0732208-69.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo Majorado - RÉU: Marcelo José Dias e outro - Autos n° 0732208-69.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autor: Ministério Público Estadual de Alagoas Réu: Marcelo José Dias e outro DESPACHO 1. Remetam-se os autos ao Tribunal de 
Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto, na forma do art. 601 do CPP. 2. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro 
de 2019. Eric Baracho Dore Fernandes Juiz de Direito
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Cícero Benício Gomes de Lima (OAB 8079/AL)
GEORGE CLEMENTE E SILVA LIMA BRITO (OAB 11949/AL)
GLAUCO ERICO NARCISO DA SILVA (OAB 11426/AL)
João Paulo Raposo Leite (OAB 15072/AL)
Luciana de Almeida Melo (OAB 7196B/AL)
Paulo Henrique dos Santos Nascimento (OAB 10003/AL)
Velames Advocacia (OAB 58017/AL)

14ª Vara Criminal da Capital / Trânsito - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL -TRÂNSITO E CRIME C/ CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO EMANUELA BIANCA DE OLIVEIRA PORANGABA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EMILIA RAQUEL ALMEIDA CAVALCANTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0761/2019
ADV: JORGE CICERO DA SILVA (OAB 4781/AL) - Processo 0707096-30.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 

Estupro - RÉU: E.F.S. - Autos nº: 0707096-30.2019.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Representante e Autor: Policia 
Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: Euzebiano Ferreira dos Santos DECISÃO Trata-se da análise da necessidade de manutenção 
da prisão preventiva do acusado, diante do insculpido pelo Provimento nº 26/2017 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
Alagoas. Sucinto é o relatório. Passo a decidir. A regra constitucional é a liberdade. Partindo do art. 5º, inciso LVII, da Constituição 
Federal, que recepciona o estado de inocência, o ordenamento jurídico pátrio garante a excepcionalidade da prisão durante a persecução 
criminal. Coube, contudo, à legislação infraconstitucional traçar os contornos para limitação dessa garantia. Assim, o Código de Processo 
Penal estabeleceu os requisitos para decretação da prisão preventiva, a saber, indícios de autoria e materialidade do crime conjugados 
com ameaça à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e/ou aplicação da lei penal. Compulsando as informações constantes 
nos autos, este juízo continua a encontrar, na conduta adotada pelo denunciado, ameaça aos requisitos da medida hostil. Nesse sentido, 
reporto-me a teor da decisão que decretou a medida hostil: A regra constitucional é a liberdade. Partindo do art. 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal, que recepciona o estado de inocência, o ordenamento jurídico pátrio garante a excepcionalidade da prisão durante 
a persecução criminal. Coube, contudo, à legislação infraconstitucional traçar os contornos para limitação dessa garantia. Assim, o 
Código de Processo Penal estabeleceu os requisitos para decretação da prisão preventiva, a saber, indícios de autoria e materialidade 
do crime conjugados com ameaça à ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e/ou aplicação da lei penal. Compulsando as 
informações constantes nos autos, este juízo continua a encontrar, na conduta adotada pelo denunciado, ameaça aos requisitos da 
medida hostil. Nesse sentido, reporto-me a teor da decisão que decretou a medida hostil: Dos depoimentos da declarante e vítimas, 
extraem-se os indícios de autoria e materialidade em desfavor do investigado. Já em relação aos demais elementos ensejadores da 
medida hostil em comento, ressalto que a proteção da ordem pública se justifi ca pela necessidade de se manter a ordem na sociedade, 
que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com refl exos negativos e traumáticos na 
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, 
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Podem ser pontuados como motivos determinantes para caracterização de 
lesão à ordem pública a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas 
do autor e envolvimento com quadrilha, banco ou organização criminosa. Ressalte-se que tais elementos não precisam ser encontrados 
cumulativamente, bastante que exista, pelo menos, um binômio, como regra. De acordo com as informações colhidas no inquérito 
policial, vê-se que o modus operandi adotado, em tese, pelo investigado denota uma personalidade violenta e um desprezo às instituições 
do Estado, visto que este, supostamente, praticou atos libidinosos com crianças e adolescente, sem qualquer poder de resistência e 
aproveitando-se da condição de padrasto destes. Para tanto, merece destaque as declarações das vítimas, que coadunam com as 
demais provas acostadas aos autos, até o momento, e possuem especial relevância em delitos sexuais, comumente praticados às 
ocultas. Neste sentido, também vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE 
CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE 
CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de 
Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas 
corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações 
em que, à vista da fl agrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, 
de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. A prisão preventiva do acusado foi mantida para a garantia da ordem pública, evidenciada pela 
periculosidade concreta do agente, que se aproveitou da condição de tio e padrinho da vítima, uma criança de apenas 7 anos de idade, 
para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o 
laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em 
conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito. 4. Na 
hipótese, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, “a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos 
na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que embora não tenham deixado vestígios físicos a serem 
apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram sequelas psíquicas detectadas por profi ssionais da área”. 5. 
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância 
com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 258943 MT 2012/0236376-8, 
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
27/05/2014) De igual forma, cumpre destacar, ainda, que as vítimas e a declarante Margarida Alvino de Barros relatam também que a 
genitora das vítimas sofre agressões físicas constantes do investigado. Ademais, é imprescindível observar também a repercussão 
social que reveste o presente caso, diante do clamor social pela célere e adequada apuração dos crimes sexuais contra vulneráveis, 
dada a natureza odiosa destes delitos, que muito atormentam a sociedade. Desta maneira, resta por evidente a necessidade da 
manutenção da segregação cautelar do denunciado visando a garantia da ordem pública. Outrossim, merece ser destacado, ainda, que 
a conveniência da instrução criminal é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade 
real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, 
visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a 
ensejar a prisão preventiva. Nesse sentido, cumpre esclarecer com relação a ameaça a testemunhas que é indiscutível constituir tal 
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ameaça formulada pelo réu ou por pessoas a ele ligadas um dos principais fatores a autorizar a decretação da prisão preventiva, tendo 
em vista que a instrução criminal pode ser seriamente abalada pela coerção. Se as testemunhas não tiverem ampla liberdade de depor, 
narrando o que efetivamente sabem e compondo o quadro da verdade real, não se está assegurando a conveniente instrução criminal, 
motivo pelo qual a prisão preventiva tem cabimento. Depreende-se dos depoimentos colhidos ao longo da investigação policial, 
notadamente das declarações das vítimas, que o investigado proferiu ameaças a estas, intimidando-as e causando extremo temor, 
sendo evidente a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do investigado também visando a conveniência da instrução 
criminal, a fi m de possibilitar o bom andamento da instrução criminal e impedir a turbação da apuração dos fatos. Por fi m, em relação ao 
não cabimento das medidas cautelares arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que se presentes todos os requisitos 
da prisão preventiva constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, não haverá espaço para a aplicação das medidas cautelares 
por serem absolutamente inefi cazes e desproporcionais ao caso concreto. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE 
Euzebiano Ferreira dos Santos com base no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública 
e na conveniência da instrução criminal. Ademais, observa-se que não houve a apresentação na petição de pgs. 83/90 ou ao longo do 
presente feito de qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do acusado. Outrossim, cumpre 
esclarecer que as condições pessoais do acusado, como a primariedade, bons antecedentes e residência fi xa, por si só, não são 
sufi cientes pra desconstituir o decreto prisional do denunciado, uma vez que estão presentes outros elementos que ensejam a decretação 
da medida extrema, conforme acima delineado, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Desta 
maneira, indefi ro o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de Euzebiano Ferreira dos Santos. Ante ao exposto, MANTENHO a prisão 
preventiva de Euzebiano Ferreira dos Santos. Por fi m, considerando que o réu foi devidamente citado, conforme pg. 120, e informou 
possuir condições para constituir advogado, assim como tendo em vista que foi apresentada resposta à acusação antes do recebimento 
da denúncia à pg. 97, intime-se o patrono do acusado para apresentar resposta a acusação, por escrito, apresentando rol de testemunhas, 
ou reiterar os termos da resposta já apresentada, no prazo de 10 (dez) dias. Intimações e demais providências cabíveis. Maceió, 03 de 
setembro de 2019. Juliana Batistela Guimarães de Alencar Juíza de Direito

Jorge Cicero da Silva (OAB 4781/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL -TRÂNSITO E CRIME C/ CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA BATISTELA GUIMARÃES DE ALENCAR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIEZER GONÇALVES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0762/2019
ADV: DIEGO JOSÉ DE ANDRADE PIMENTEL (OAB 14099/AL), ADV: HANDERSON FERREIRA DA SILVA HENRIQUE (OAB 

15325/AL), ADV: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA NETO (OAB 16594/AL) - Processo 0711175-52.2019.8.02.0001 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - AUTOR: Ministerio Publico do Estado de Alagoas - DECLARANTE: F.L.O. - RÉU: José 
Genilson de Souza - VÍTIMA: D.A.G.O.B.S. - Instrução e Julgamento Data: 01/10/2019 Hora 14:30 Local: Sala de Audiência Situacão: 
Pendente

Diego José de Andrade Pimentel (OAB 14099/AL)
Francisco de Assis Barbosa Neto (OAB 16594/AL)
Handerson Ferreira da Silva Henrique (OAB 15325/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL -TRÂNSITO E CRIME C/ CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0763/2019
ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574/CE) - Processo 0000154-24.2016.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Crimes de Trânsito - RÉ: Lucineide Vicente da Silva - Autos n°: 0000154-24.2016.8.02.0067 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Autor: Ministério Público Estadual de Alagoas Réu: Lucineide Vicente da Silva ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Representante do Ministério Público para 
oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica 
Judiciária

ADV: FLÁVIO BARBOSA DA SILVA (OAB 22811/PE) - Processo 0030147-92.2011.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Estupro - RÉU: J.B.S. - Autos n°: 0030147-92.2011.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante e Ministério Público: 
Justiça Pública e outro Réu: Jorge Basílio 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 
Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819/ES) - Processo 0700384-88.2017.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉU: Antonio Carlos Silva de Oliveira - Autos n°: 0700384-88.2017.8.02.0067 Ação: Ação Penal - 
Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Réu: Antonio Carlos Silva de Oliveira ATO ORDINATÓRIO Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Representante 
do Ministério Público para se manifestar acerca das condições de suspensão condicional do processo. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica Judiciária

ADV: SIVALDO SILVA DE LIMA (OAB 10796/AL) - Processo 0700575-70.2016.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Crimes de Trânsito - RÉU: DANILO PRAXEDES BATALHA - Autos n°: 0700575-70.2016.8.02.0067 Ação: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Réu: DANILO PRAXEDES BATALHA ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado da parte DANILO 
PRAXEDES BATALHA pelo prazo de 05 dias. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica Judiciária

ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 12473/AL) - Processo 0701299-11.2015.8.02.0067 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes de Trânsito - INDICIADO: Sérgio Henrique Dantas Kummer - Autos n°: 0701299-11.2015.8.02.0067 Ação: Ação Penal 
- Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Sérgio Henrique Dantas Kummer ATO ORDINATÓRIO 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado 
da parte Sérgio Henrique Dantas Kummer pelo prazo legal. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica 
Judiciária

ADV: WELBER QUEIROZ BARBOZA (OAB 10819ES/AL) - Processo 0710997-40.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
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Ordinário - DIREITO PENAL - REPTADA: Layla Mariah Rufi no dos Santos e outro - Autos n°: 0710997-40.2018.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal - Procedimento Ordinário Representante e Vítima: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Representado: Layla Mariah Rufi no 
dos Santos e outro 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 Emilia Raquel Almeida Cavalcanti 
Analista Judiciário

ADV: JONATHAN HENRIQUE SOARES MELLO (OAB 15771/AL) - Processo 0717753-65.2018.8.02.0001 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - INDICIADO: José Roberto de Barros Lima - Autos n°: 0717753-65.2018.8.02.0001 
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: José Roberto de Barros Lima ATO 
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos 
autos ao Advogado da parte José Roberto de Barros Lima pelo prazo de 05 dias. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos 
Santos Lins Técnica Judiciária

ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL) - Processo 0719596-02.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes de Trânsito - INDICIADO: Guilherme Arthur Rodrigues de Carvalho Filho - Autos n°: 0719596-02.2017.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Guilherme Arthur Rodrigues de Carvalho Filho 
ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista 
dos autos ao Advogado da parte Guilherme Arthur Rodrigues de Carvalho Filho, para se manifestar acerca do documento de fl s. 80. 
Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica Judiciária

ADV: LUCIANA MOREIRA GUEDES (OAB 6240/AL), ADV: ANALICE DE MOURA PINTO (OAB 11183/AL), ADV: MUCIO DE MORAES 
ARRUDA (OAB 4446/AL), ADV: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB 11063/AL) - Processo 0720468-56.2013.8.02.0001 - Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - DENUNCIDO: Emanuel Marcos Silva Malaquias - Autos n°: 0720468-56.2013.8.02.0001 
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Autor e Vítima: Ministério Público de Alagoas e outro Denunciado: Emanuel Marcos Silva 
Malaquias ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e 
de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, dou vista dos presentes autos ao Representante 
do Ministério Público, para no, prazo de 15 dias, informar os endereços das pessoas não encontradas, conforme Termo de Assentada de 
fl s. 144. Maceió, 10 de setembro de 2019 Gabriella Patricia dos Santos Lins Técnica Judiciária

ADV: RODRIGO CAVALCANTE FERRO (OAB 8387/AL) - Processo 0732942-54.2016.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉ: Candice Maria de Mendonça Vasconcelos - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, intimo o Representante do Ministério Público e o Defensor Público para comparecerem à audiência de Instrução e Julgamento, 
que se realizará no dia 17/10/2019 às 13:30h.

ADV: JULIANA CAMPOS DE SOUZA PEDROSA (OAB 13961/AL) - Processo 0800317-67.2019.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Estupro de vulnerável - RÉU: A.A.S.P. - Autos n°: 0800317-67.2019.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Ministério Público: Ministério Público do Estado de Alagoas Vítima e Réu: Caroline Cristina Lopes e outro 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 Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL) - Processo 0800805-27.2016.8.02.0001 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Estelionato - RÉU: Jaime Otacílio de Mendonça Tenório - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado 
de Alagoas, intimo o(a) Representante do Ministério Público e o Advogado constituído pelo réu, para comparecerem à audiência de 
Instrução e Julgamento, que se realizará no dia 22/10/2019 às 15:30h.

Adriana de Oliveira Vieira (OAB 12473/AL)
Analice de Moura Pinto (OAB 11183/AL)
Fidel Dias de Melo Gomes (OAB 12607/AL)
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA (OAB 22811/PE)
Jonathan Henrique Soares Mello (OAB 15771/AL)
Juliana Campos de Souza Pedrosa (OAB 13961/AL)
Luciana Moreira Guedes (OAB 6240/AL)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574/CE)
Mucio de Moraes Arruda (OAB 4446/AL)
PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL)
Rodrigo Cavalcante Ferro (OAB 8387/AL)
Ruyter de Miranda Barcelos (OAB 11063/AL)
Sivaldo Silva de Lima (OAB 10796/AL)
Welber Queiroz Barboza (OAB 10819/ES)
Welber Queiroz Barboza (OAB 10819ES/AL)

15ª Vara Criminal da Capital / Juiz. Entorpecentes - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / JUIZ. ENTORPECENTES
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO PINHEIRO PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIANA CALHEIROS BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0374/2019
ADV: KANDYSSE WALLESKA GOMES DE MELO (OAB 10432/AL) - Processo 0707946-21.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial 

da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Rodrigo Eduardo Lima - Republicar: Parte Final da Sentença: 3. 
DISPOSITIVO Isto posto, julgo improcedente a pretensão punitiva do estado para, em consequência, desclassifi car a conduta imputada 
a RODRIGO EDUARDO DE LIMA de tráfi co de drogas (art. 33 da lei nº 11.343/06) para o crime de guarda de drogas para o consumo 
pessoal (28 da Lei nº 11.363/06). 4. PROVIDÊNCIAS FINAIS 4.1. Sobre a prisão preventiva de RODRIGO EDUARDO DE LIMA (CPP, art. 
387, § 1º), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revogo-a, considerando que o crime de posse de droga 
para consumo pessoal não implica em pena restritiva de liberdade. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado, se por outro 
motivo não estiver preso. 4.2. Remetam-se os autos para o Juizado Especial competente para que o réu RODRIGO EDUARDO DE LIMA 
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responda pela prática de porte drogas para o consumo pessoal (28 da Lei nº 11.363/06). 4.3. Considerando que não houve controvérsia, 
no curso do processo, sobre a natureza ou quantidade da substância (maconha), ou sobre a regularidade do laudo de exame pericial 
(p. 99-102), determino que seja realizada a destruição da droga apreendida, mediante incineração, no prazo máximo de 15 dias, caso 
ainda não tenha sido feito. A destruição da droga será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias, na 
presença do Ministério Público e da autoridade sanitária (art. 50, § 4º, da Lei 11.343/2006). Antes e depois de efetivada a destruição das 
drogas, tais autoridades deverão vistoriar o local, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certifi cando-se neste a 
destruição total delas (art. 50, § 5º, da Lei 11.343/2006). Expeça-se mandado de incineração da droga. 4.4. P.R.I. Após o trânsito em 
julgado (CF, art. 5º, LVII): a) Destruam-se as amostras da droga guardadas para contraprova, certifi cando isso nos autos (art. 72 da Lei 
de Drogas); b) Façam-se as demais comunicações de estilo e arquive-se;

Kandysse Walleska Gomes de Melo (OAB 10432/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / JUIZ. ENTORPECENTES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0375/2019
ADV: ANA NELY VIANA PEREIRA (OAB 11980/AL) - Processo 0009204-73.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 

Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Edilson da Silva Pereira - 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. Carlo Daniel Celestino Milito Técnico Judiciário

ADV: ANA JANAINA DA SILVA FEITOZA (OAB 9133/AL), ADV: EDSON DE CARVALHO NETO (OAB 14371/AL) - Processo 0047165-
92.2012.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Josimar Vitalino do Nascimento 
- Jucelines Pompilho Ferreira da Silva - DECISÃO Examinando os autos, verifi ca-se que este Juízo revogou a prisão preventiva do réu 
JUCELINES POMPILHO FERREIRA DA SILVA (p. 166-167). Contudo, ao dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 
Ministério Público, o egrégio TJ/AL restaurou a decisão que decretou a prisão preventiva do réu JUCELINES POMPILHO FERREIRA DA 
SILVA (p. 132-138/apenso) e expediu mandado de prisão (p. 140 dos autos em apenso), tendo este Juízo também expedido mandado 
de prisão (p. 254-255). O acusado JUCELINES POMPILHO FERREIRA DA SILVA foi absolvido por este Juízo dos crimes de tráfi co de 
drogas e associação para o tráfi co (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, respectivamente), conforme sentença de p. 267-275. Assim, 
considerando a superveniente absolvição do réu, revogo a prisão preventiva de JUCELINES POMPILHO FERREIRA DA SILVA, que, se 
estiver segregado, deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso (CPP, art. 386, parágrafo único, 
I). Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado de prisão, conforme o caso. No mais, cumpram-se todos os termos da 
sentença de p. 267-275, se ainda não foram cumpridos. Maceió , 10 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: ANA JANAINA DA SILVA FEITOZA (OAB 9133/AL), ADV: EDSON DE CARVALHO NETO (OAB 14371/AL) - Processo 
0047165-92.2012.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Josimar Vitalino do 
Nascimento - Jucelines Pompilho Ferreira da Silva - Contra Mandado de Prisão

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0700195-76.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Rafael Medeiros Oliveira - Isto posto, mantenho a prisão preventiva de RAFAEL 
MEDEIROS OLIVEIRA, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpra-se a sentença de p. 212-228, em sua 
totalidade. Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574CEAL) - Processo 0700272-85.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Arthur Daniel de Freitas da Silva e outro - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, 
I, do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, 
verifi ca-se que o Ministério Público denunciou Arthur Daniel de Freitas da Silva e João Vítor de Oliveira Lemos pela prática dos crimes 
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, fato ocorrido no dia 07/04/2018, quando 
os acusados foram presos em fl agrante com 100 gramas de maconha, 01 revólver calibre 38 e 06 munições. Em sede de audiência 
de custódia, houve a homologação das prisões em fl agrante dos denunciados, ocasião na qual foram convertidas em preventivas. 
Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem 
considerados. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelos agentes evidencia que a prisão preventiva 
se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do 
mais, circunstancialmente, vê-se que os acusados estavam em posse de maconha, entorpecente cuja pontecialidade lesiva não se 
revela tão exarcebada como de outras drogas, a exemplo de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como 
indicam pesquisas médicas, potencial para causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana, situação 
que revela maior periculosidade dos agentes. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir 
da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa 
ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou 
atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis dos réus são insufi cientes para ensejar 
a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos 
pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho as prisões preventivas de Arthur Daniel de Freitas da Silva e João 
Vítor de Oliveira Lemos, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura 
ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 10 de setembro de 2019. 
Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: ANTONIO CARLOS FREITAS MELRO DE GOUVEIA - Processo 0700280-38.2013.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Alef da Silva - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado da parte Alef da Silva a fi m de apresentar 
alegações fi nais. Maceió, 10 de setembro de 2019 Carlo Daniel Celestino Milito Técnico Judiciário

ADV: MARY ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL) - Processo 0700789-90.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Milca Firmino de Souza - Isto posto, mantenho a prisão preventiva de MILCA FIRMINO DE 
SOUZA, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpra-se a sentença de p. 256-266, em sua totalidade. 
Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: MARY ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL) - Processo 0700976-98.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - 
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Robson da Costa Oliveira - Isto posto, mantenho a prisão preventiva de ROBSON DA COSTA 
OLIVEIRA, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, já designada 
para o 25/09/2019, às 13h30. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) 
pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito
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ADV: PAULO VINÍCIUS FERREIRA DE LIMA (OAB 13675/AL) - Processo 0701060-02.2018.8.02.0067 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Moises Carvalho do Nascimento - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do 
Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-
se que o Ministério Público denunciou Moises Carvalho do Nascimento pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, 
inc. VI da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 30/12/2018, quando uma guarnição da Polícia Militar teria visto o acusado tentando se 
desfazer de uma sacola que acondicionava 98 gramas de maconha e 55 gramas de cocaína. Em sede de audiência de custódia, houve 
a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão 
preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade 
concreta dos crimes supostamente praticados pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez 
que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que o 
acusado estava com dois tipos de drogas, sendo uma delas cocaína, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana 
e à sociedade, situação que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve 
ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, 
por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a 
transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são 
insufi cientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como 
presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Moises Carvalho 
do Nascimento, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, que já esta 
designada para o dia 29/10/2019 às 16h30min. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). 
Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 09 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DAVID FERNANDES LACET FIREMAN (OAB 16727/AL), ADV: BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO (OAB 
13467/AL), ADV: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA (OAB 13315/AL) - Processo 0714019-72.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Marcos Queiroz da Silva - Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 
10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que o 
Ministério Público denunciou Marcos Queiroz da Silva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no 
dia 29/05/2019, quando foi preso em fl agrante com uma pedra de Haxixe, além de ter sido localizado, no interior de sua residência, 75 
selos de LSD, dois saquinhos de substância amarela aparentando ser MDNA ou TNT e uma pastilha aparentando ser da mesma droga. 
Em sede de audiência de custódia, houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em 
preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a 
serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva 
se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Deve-se 
consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste 
sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando 
o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, 
que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente 
quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. 
Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Marcos Queiroz da Silva, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. 
Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente 
existente(s). Maceió , 10 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: BERNARDO HENRIQUE LAMENHA E SILVA REGO (OAB 13467/AL), ADV: DAVID FERNANDES LACET FIREMAN (OAB 
16727/AL), ADV: BRUNO FRANCISCO SIQUEIRA SILVA (OAB 13315/AL) - Processo 0714019-72.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Marcos Queiroz da Silva - DECISÃO Analisando a denúncia, 
entendo que há justa causa para a acusação e que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Por 
outro lado, a defesa preliminar do réu não traz elementos que conduzam à rejeição da peça acusatória ou ao seu não recebimento. 
Ademais, não há, pelo menos neste momento, elementos sufi cientes para afi rmar que o denunciado agiu sob o amparo de alguma 
circunstância excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Isto posto, recebo a denúncia. Agende-se, com a maior brevidade possível, a 
audiência de instrução e julgamento. Cite-se o réu pessoalmente. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se 
ainda não tiver sido juntado aos autos. Juntem-se certidões de antecedentes criminais do denunciado, caso ainda não o tenha sido feito. 
Publique-se, requisite e intimem-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0714108-32.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Franklin dos Santos Miguel - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 
10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que o 
Ministério Público denunciou FRANKLIN DOS SANTOS MIGUEL pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato 
ocorrido no dia 06/06/2018, por volta das 17h, quando foi preso em fl agrante com 350 gramas de maconha. Em sede de audiência 
de custódia, houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a 
manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com 
efeito, a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e 
adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, 
vê-se que o acusado estava em posse de maconha, entorpecente cuja pontecialidade lesiva não se revela tão exarcebada como de 
outras drogas, a exemplo de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como indicam pesquisas médicas, 
potencial para causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana, situação que revela maior periculosidade 
do agente. Importante ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a revogação 
da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos 
do art. 312 do mesmo diploma. Cabe mencionar, por fi m, que o réu foi condenado, nestes autos, a uma pena privativa de liberdade fi xada 
em 7 anos e 6 meses de reclusão, cujo regime de cumprimento se iniciará no semiaberto. Assim, mais que uma mera probabilidade 
criminosa, tem-se um juízo de certeza da ocorrência do crime de tráfi co de droga, cuja gravidade concreta revela a periculosidade do 
réu, razão pela qual faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de FRANKLIN DOS 
SANTOS MIGUEL, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpram-se os demais termos da sentença de p. 
201-209. Maceió , 10 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0714118-42.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Matheus Antonio Nogueira dos Santos - Em atenção ao art. 4º, I, do 
Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-
se que o Ministério Público denunciou Matheus Antonio Nogueira dos Santos pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, 
VI da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, IV da Lei 10.826/2003, fato ocorrido no dia 29/05/2019 por volta das 15h40, quando foi preso em 
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fl agrante com um revólver calibre 32 e uma sacola contendo 20 (vinte) bombinhas de maconha. Em sede de audiência de custódia, 
houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção 
da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a 
gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, 
vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que 
o acusado estava em posse de maconha, entorpecente cuja pontecialidade lesiva não se revela tão exarcebada como de outras drogas, 
a exemplo de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como indicam pesquisas médicas, potencial para 
causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida 
não pode ser considerada pequena, na medida em que esse montante pode ser estratifi cado em milhares de cigarros, atingindo, por 
isso, milhares de usuários, situação que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória 
não deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução 
criminal, por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo 
a transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Além disso, o documento de p. 71-72 revela a existência de vários procedimentos 
criminais que pesam contra o agente, inclusive, o acusado foi denunciado pela prática de tráfi co de drogas e associação para o tráfi co 
nos autos de nº 0700006-70.2018.8.02.0044, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal/Infância e Juventude de Marechal 
Deodoro, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o grau de periculosidade do acusado. 
Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão 
preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos do 
art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Matheus Antonio Nogueira dos Santos, medida cautelar que 
se mostra necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). 
Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 05 de setembro de 2019.

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0714118-42.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Matheus Antonio Nogueira dos Santos - Analisando a denúncia, entendo 
que há justa causa para a acusação e que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Por outro lado, 
a defesa preliminar do réu não traz elementos que conduzam à rejeição da peça acusatória ou ao seu não recebimento. Ademais, não 
há, pelo menos neste momento, elementos sufi cientes para afi rmar que os denunciados agiu sob o amparo de alguma circunstância 
excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Isto posto, recebo a denúncia. Agende-se, com a maior brevidade possível, a audiência de 
instrução e julgamento. Cite-se o réu pessoalmente. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se ainda não 
tiver sido juntado aos autos. Juntem-se certidões de antecedentes criminais do(s) denunciado(s), caso ainda não o tenha sido feito. 
Publique-se, requisite e intimem-se. Maceió , 05 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0714119-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: João Victor dos Santos Sabino - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do 
Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-
se que o Ministério Público denunciou João Victor dos Santos Sabino pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato 
ocorrido no dia 29/05/2019, por volta das 23h30, quando foi preso em fl agrante com 34 gramas de cocaína, 47 gramas de maconha, 03 
cartelas de comprimidos de Rophynol, 01 balança pequena e vários saquinhos plásticos. Em sede de audiência de custódia, houve a 
homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão 
preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade 
concreta do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que 
ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que o 
acusado estava com dois tipos de drogas, sendo uma delas cocaína, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana 
e à sociedade, situação que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve 
ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, 
por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a 
transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado 
são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem 
como presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de João Victor 
dos Santos Sabino, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura 
ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 05 de setembro de 2019. 
Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0714119-27.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: João Victor dos Santos Sabino - DECISÃO Analisando a denúncia, entendo 
que há justa causa para a acusação e que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Por outro lado, 
a defesa preliminar do réu não traz elementos que conduzam à rejeição da peça acusatória ou ao seu não recebimento. Ademais, não 
há, pelo menos neste momento, elementos sufi cientes para afi rmar que o denunciado agiu sob o amparo de alguma circunstância 
excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Isto posto, recebo a denúncia. Agende-se, com a maior brevidade possível, a audiência de 
instrução e julgamento. Cite-se o réu pessoalmente. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se ainda não 
tiver sido juntado aos autos. Juntem-se certidões de antecedentes criminais do denunciado, caso ainda não o tenha sido feito. Publique-
se, requisite e intimem-se. Maceió , 05 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL), ADV: EMERSON GILDO DE CARVALHO (OAB 13814/AL), ADV: 
WERVERSON DOUGLAS LIMA DA COSTA (OAB 16151/AL), ADV: GIZÉLIA ALVES AMORIM (OAB 16087/AL), ADV: LUCIVALDO 
SILVA DOS SANTOS (OAB 16147/AL) - Processo 0714265-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de 
Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Allysson de Souza Silva - Bruno da Silva Costa - Vitoria da Costa Lima e outro - Em atenção 
ao art. 4º, I, do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando 
os autos, verifi ca-se que o Ministério Público denunciou Larissa Nogueira da Silva e Alysson de Souza Silva pela prática dos crimes 
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 c/c 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, e Vitória da Costa Lima e Bruno da Silva 
Costa pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 30/05/2019, quando os acusados 
foram presos em fl agrante por estarem presentes no interior de uma residência onde foi encontrada 01 barra de cocaína, maconha, 01 
balança digital, 01 munição calibre 44, 04 munições calibre 38, 01 espingarda, 01 carabina e a quantia de R$ 609,00 (seiscentos e nove 
reais). Em sede de audiência de custódia, houve a homologação das prisões em fl agrante dos denunciados, ocasião na qual foram 
convertidas em preventivas as prisões de Allysson de Souza Silva e Bruno da Silva Costa. Por outro lado, foi concedida a liberdade 
provisória de Larissa Nogueira da Silva e Vitória da Costa Lima. Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, 
sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes supostamente 
praticados pelos agentes evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos 
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da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que os acusados estavam com dois tipos 
de drogas, sendo uma delas cocaína, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana e à sociedade, situação que 
revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir da 
soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa ao 
princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou atrasos 
indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis dos denunciados são insufi cientes para ensejar 
a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um 
dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho as prisões preventivas de Allysson de Souza Silva e Bruno da 
Silva Costa , medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda 
não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio 
Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: GIZÉLIA ALVES AMORIM (OAB 16087/AL), ADV: WERVERSON DOUGLAS LIMA DA COSTA (OAB 16151/AL), ADV: 
EMERSON GILDO DE CARVALHO (OAB 13814/AL), ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL), ADV: LUCIVALDO 
SILVA DOS SANTOS (OAB 16147/AL) - Processo 0714265-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co 
de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Allysson de Souza Silva - Bruno da Silva Costa - Vitoria da Costa Lima e outro - DECISÃO 
Analisando a denúncia, entendo que há justa causa para a acusação e que estão presentes os pressupostos processuais e as condições 
da ação penal. Por outro lado, as defesas preliminares dos réus não trazem elementos que conduzam à rejeição da peça acusatória 
ou ao seu não recebimento. Ademais, não há, pelo menos neste momento, elementos sufi cientes para afi rmar que os denunciados 
agiram sob o amparo de alguma circunstância excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Isto posto, recebo a denúncia. Agende-se, 
com a maior brevidade possível, a audiência de instrução e julgamento. Citem-se os réus pessoalmente. Requisite-se o laudo de exame 
defi nitivo da substância apreendida, se ainda não tiver sido juntado aos autos. Juntem-se certidões de antecedentes criminais dos 
denunciados, caso ainda não o tenha sido feito. Publique-se, requisite e intimem-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro 
Pinto Juiz de Direito

ADV: MARY ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL) - Processo 0714610-34.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉ: Juliana Silva dos Santos - Analisando os autos, verifi ca-se que, neste momento, não se 
encontram presentes os fundamentos ensejadores da prisão domiciliar, sendo certo que, na espécie, medidas cautelares menos severas 
têm o condão de não somente de garantir da ordem pública, mas também de assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a prisão 
domiciliar é uma decisão que tem característica de rebus sic stantibus, devendo ser revogada quando desaparecerem as razões de 
sua decretação durante o processo. Não poderia ser diferente. Como se sabe, os princípios constitucionais da presunção de inocência, 
da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana exigem que toda prisão processual, isto é, aquela que se dá antes do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, seja exclusivamente cautelar, sob pena de signifi car punição antecipada, vedada pelo art. 5º, 
LVII, da CF, que diz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Nesse contexto, 
somente quando presente os pressupostos da prisão domiciliar é que se pode privar, ou manter privado, o indivíduo de sua liberdade 
antes da sentença fi nal. No ponto, observa-se que a prisão da agente foi decretada para garantia da ordem pública , porém, atualmente, 
o receio de violação da ordem pública, embora não seja inexistente, resta bastante fragilizado, pois a agente é presumidamente primária, 
possui residência fi xa e tem trabalho defi nido. Ademais, não há indícios de que planeja fugir ou atrapalhar a instrução criminal. Destaque-
se que apenas a gravidade abstrata do crime imputado ou a reprovabilidade do fato não tem o condão de, por si só, justifi car a prisão 
preventiva, especialmente quando, no caso concreto, for cabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, nos 
termos dos arts. 282, § 6º, 319 e 321, todos do CPP. Penso que esse é o caso dos autos, pois a agente possui condições favoráveis para 
responder o processo em liberdade, conforme demonstrado acima, e, além disso, já se encontra em prisão domiciliar há três meses, 
o que já deve ter servido para incutir nela, e na sociedade, a sensação de que as condutas infracionais não costumam fi car impunes. 
Isto posto, com fulcro nos arts. 282, § 6º, 316, 319 e 321, todos do CPP, SUBSTITUO a prisão domiciliar de Juliana Silva dos Santos 
pelas seguintes medidas cautelares: 1) Comparecimento bimestral em Juízo, a partir do mês de outubro de 2019, até o dia 15, para 
justifi car suas atividades; 2) não poderá a agente mudar de endereço, sem prévia informação a este Juízo do lugar onde poderá ser 
encontrada; Deverá a agente ser advertida de que, se infringir, sem motivo justo, quaisquer dessas obrigações ou praticar outra infração 
penal, poderá revogado o benefício e decretada a prisão preventiva. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado. Ofi cie-se ao 
COPEN para providenciar a retirada do monitoramento eletrônico. Publique-se. Intimem-se, inclusive o(a) representante do Ministério 
Público. Maceió , 10 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: GRIMOALDO JOSÉ COSTA LINS (OAB 2086/AL) - Processo 0715264-21.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Raian Johann Bezerra de Menezes - DECISÃO Analisando os autos, verifi ca-
se que, neste momento, não se encontram presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, sendo certo que, na espécie, 
medidas cautelares menos severas têm o condão de não somente garantir da ordem pública, mas também de assegurar a aplicação da 
lei penal. Com efeito, a prisão preventiva é uma decisão que tem característica de rebus sic stantibus, devendo ser revogada quando 
desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. É o que preceitua o art. 316 do CPP. Não poderia ser diferente. Como 
se sabe, os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana exigem que toda 
prisão processual, isto é, aquela que se dá antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, seja exclusivamente cautelar, 
sob pena de signifi car punição antecipada, vedada pelo art. 5º, LVII, da CF, que diz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória”. Nesse contexto, somente quando presente os pressupostos da prisão preventiva é que 
se pode privar, ou manter privado, o indivíduo de sua liberdade antes da sentença fi nal. Tais pressupostos são o fumus boni iuris e 
periculum in mora, contidos no art. 312 do CPP. Pelo primeiro, exige-se, para a decretação da custódia cautelar, a prova da existência 
do crime e indício sufi ciente de autoria. Pelo segundo, requer-se que a prisão preventiva seja efetivada como garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias reveladoras de 
que a liberdade do agente representa ameaça ao tranquilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida ou à futura e 
eventual execução da pena. No ponto, observa-se que a prisão do agente foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência 
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, porém, atualmente, o receio de violação da ordem pública, embora 
não seja inexistente, resta bastante fragilizado, pois observa-se que o agente, conforme relatório de p. 27, é primário e não ostenta 
antecedentes criminais, além de possuir residência fi xa, onde poder ser, em tese, facilmente localizado. Ademais, não há indícios de 
que o acusado planeja fugir ou atrapalhar a instrução criminal . Destaque-se que apenas gravidade abstrata dos crimes imputados ou a 
reprovabilidade do fato não tem o condão de, por si só, justifi car a prisão preventiva, especialmente quando, no caso concreto, for cabível 
a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, nos termos dos arts. 282, § 6º, 319 e 321, todos do CPP. Penso que esse 
é o caso dos autos, pois o agente possui condições favoráveis para responder o processo em liberdade, conforme demonstrado acima, 
e, além disso, já se encontra preso há três meses, o que já deve ter servido para incutir nele, e na sociedade, a sensação de que as 
condutas infracionais não costumam fi car impunes. Isto posto, com fulcro nos arts. 282, § 6º, 316, 319 e 321, todos do CPP, SUBSTITUO 
a prisão preventiva de Raian Johann Bezerra de Menezes pelas seguintes medidas cautelares: 1) Comparecimento bimestral em Juízo, 
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a partir do mês de outubro de 2019, até o dia 15, para justifi car suas atividades; 2) não poderá o agente mudar de endereço, sem prévia 
informação a este Juízo do lugar onde poderá ser encontrados. Deverá o agente ser advertido de que, se infringir, sem motivo justo, 
quaisquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, poderá revogado o benefício e decretada a prisão preventiva. Expeça-se 
o competente alvará de soltura clausulado. Publique-se. Intimem-se, inclusive o(a) representante do Ministério Público. Maceió , 09 de 
setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: GRIMOALDO JOSÉ COSTA LINS (OAB 2086/AL) - Processo 0715264-21.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Raian Johann Bezerra de Menezes - DECISÃO Analisando a denúncia, entendo 
que há justa causa para a acusação e que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Por outro lado, 
a defesa preliminar do réu não traz elementos que conduzam à rejeição da peça acusatória ou ao seu não recebimento. Ademais, não 
há, pelo menos neste momento, elementos sufi cientes para afi rmar que o denunciado agiu sob o amparo de alguma circunstância 
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, bem como não existe, nessa fase processual, prova cabal que autorize a desclassifi cação 
do crime de tráfi co para o de uso de drogas. Isto posto, recebo a denúncia. Agende-se, com a maior brevidade possível, a audiência 
de instrução e julgamento. Cite-se o réu pessoalmente. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se ainda 
não tiver sido juntado aos autos. Juntem-se certidões de antecedentes criminais do(s) denunciado(s), caso ainda não o tenha sido feito. 
Publique-se, requisite e intimem-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO (OAB 12373/SE), ADV: LUANA ROBERTA DA SILVA CAMPOS (OAB 16733/AL) - 
Processo 0715561-28.2019.8.02.0001 - Inquérito Policial - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADA: Marcia Alessandra da Silva 
- DECISÃO 1. Notifi que-se a denunciada para oferecer a defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55 
da Lei nº 11.343/2006. 2. Deverá constar do mandado de notifi cação que a denunciada, na resposta, poderá arguir preliminares, opor 
exceções e invocar todas as razões de defesa, bem como oferecer documentos, justifi cações, especifi car as provas que pretende produzir 
e arrolar testemunhas, até o número máximo de 5 (cinco). 3. Se, apesar de efetivada a notifi cação, a resposta não for apresentada 
tempestivamente, fato esse que deverá ser devidamente certifi cado, fi ca, desde já, nomeado o(a) Defensor(a) Público(a) que atua nesta 
Vara para oferecê-la em 10 (dez) dias, para quem deverá ser dada vista dos autos. 4. Apresentada a defesa, se houver sido levantada 
alguma questão preliminar e/ou se houver pedido de liberdade provisória ou de revogação de prisão cautelar, dê-se vista ao MP. 5. Após, 
venham-me os autos conclusos para decisão. 6. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se ainda não tiver 
sido juntado aos autos. 7. Juntem-se certidões de antecedentes criminais da denunciada, caso ainda não o tenha sido feito. P. Intimem-
se. Cumpra-se. Maceió , 05 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: LUANA ROBERTA DA SILVA CAMPOS (OAB 16733/AL), ADV: JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO (OAB 12373/SE) - 
Processo 0715561-28.2019.8.02.0001 - Inquérito Policial - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADA: Marcia Alessandra da Silva 
- Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. 
Examinando os autos, verifi ca-se que o Ministério Público denunciou Marcia Alessandra da Silva pela prática do crime previsto no art. 
33 c/c art. 40, inc. III, V e VI, da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 12/06/2019, por volta das 13h30, quando foi presa em fl agrante 
com 1,45 kg de maconha. Em sede de audiência de custódia, houve a homologação da prisão em fl agrante da denunciada, ocasião na 
qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem 
fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta do crime supostamente praticado pela agente evidencia 
que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que 
a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que a acusada estava em posse de maconha, entorpecente cuja pontecialidade 
lesiva não se revela tão exarcebada como de outras drogas, a exemplo de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência 
e tem, como indicam pesquisas médicas, potencial para causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana. 
Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida (1,45kg) não pode ser considerada pequena, na medida em que esse montante 
pode ser estratifi cado em milhares de cigarros, atingindo, por isso, milhares de usuários, situação que revela maior periculosidade 
da agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos 
processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, 
sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante 
ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis da denunciada são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão 
preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos do 
art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Marcia Alessandra da Silva, medida cautelar que se mostra 
necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) 
a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 05 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: LEANDRO LAURENTINO ROCHA DA SILVA (OAB 11059/AL), ADV: ADRAILDO CALADO RIOS (OAB 4011/AL), ADV: MARY 
ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL) - Processo 0718398-27.2017.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de 
Drogas e Condutas Afi ns - REPTADO: João Vitor dos Santos Costa - Jakson de Souza Silva e outro - Isto posto, mantenho a prisão 
preventiva de DENIS VALDEMIDIO DOS SANTOS, JOÃO VITOR DOS SANTOS COSTA e JAKSON DE SOUZA SILVA , medida cautelar 
que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, que já esta designada para o dia 1º/10/2019, 
às 14h30. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) 
eventualmente existente(s). Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: CÍCERO BENÍCIO GOMES DE LIMA (OAB 8079/AL) - Processo 0718731-42.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: José Nilton Oliveira da Silva - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 
10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que 
o Ministério Público denunciou José Nilton Oliveira da Silva pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 
14, caput, da Lei nº 10.826/2003, fato ocorrido no dia 25/07/2018 por volta das 17h30, quando foi preso em fl agrante com 250 gramas 
de maconha prensada, 02 balanças de precisão, 06 munições calibre 38, vários saquinhos plásticos e 01 aparelho celular. Em sede 
de audiência de custódia, houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. 
Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem 
considerados. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo agente evidencia que a prisão preventiva 
se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do 
mais, circunstancialmente, vê-se que o acusado estava em posse de maconha, entorpecente cuja potencialidade lesiva não se revela 
tão exarcebada como de outras drogas, a exemplo do crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como 
indicam pesquisas médicas, potencial para causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana, situação 
que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir 
da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa 
ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou 
atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a 
revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos 
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pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de José Nilton Oliveira da Silva, medida cautelar 
que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, que já esta designada para o dia 15/10/2019 
às 14h30min. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) 
eventualmente existente(s). Maceió , 09 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: RODRIGO RUY DE ALMEIDA GOUVEIA (OAB 12629/AL), ADV: RONALD DE MELO LIMA (OAB 11129/AL) - Processo 
0720200-26.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Ígor Ewerton 
Soares da Silva - João Felipe Calheiros Pacheco - Ivaldo da Silva - Isto posto, mantenho a prisão preventiva de IGOR EWERTON 
SOARES DA SILVA e IVALDO DA SILVA, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização 
da audiência, já designada para o dia 19/11/2019, às 15h30. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido 
encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz 
de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0720487-23.2017.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Washington de Assis Santos Marques - DESPACHO Considerando a certidão 
de p. 353, que informa a não apresentação das razões do recurso de apelação, no prazo legal, pela Defensoria Pública, remetam-se os 
autos ao e. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 601, do CPP. Após, não havendo pendências, arquive-se. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 
de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0720487-23.2017.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Washington de Assis Santos Marques - Isto posto, mantenho a prisão preventiva 
de WASHINGTON DE ASSIS SANTOS MARQUES, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpra(m) a(s) 
pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 09 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: JOSÉ FERNANDES COSTA NETO (OAB 13190/AL) - Processo 0720655-54.2019.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Lucas Gomes de Barros - INFORMAÇÕES EM HABEAS CORPUS 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator José Carlos Malta Marques, pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa 
Excelência a fi m de prestar informações que me foram requisitadas para instruir o Habeas Corpus em epígrafe, impetrado em favor de 
Lucas Gomes de Barros. Excelência, compulsando os autos de nº 0720655-54.2019.8.02.0001, verifi ca-se que o paciente foi preso em 
fl agrante delito em 04/08/2019, por ter, supostamente, praticado o crime de tráfi co de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. 
Com fundamento na garantia da ordem pública, o Juízo plantonista homologou o fl agrante e o converteu em prisão preventiva no dia 
05/08/2019 (p. 26-28), considerando a natureza grave do crime, já que o paciente, supostamente, comercializava elevada quantidade 
de substância entorpecente, sendo 690g de maconha, conforme auto de apreensão de p. 3. Este Juízo aguarda, neste momento, a 
devolução do mandado de notifi cação expedido. Sendo o que me cumpria informar a respeito do Habeas Corpus impetrado, apresento 
a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0721141-73.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Eduardo de Souza Teodoro - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do 
Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-
se que o Ministério Público denunciou Eduardo de Souza Teodoro pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato 
ocorrido no dia 20/08/2018, quando foi preso em fl agrante ao tentar se evadir de uma residência onde foi encontrado 650 gramas de 
maconha, 14 gramas de crack, R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) e 01 aparelho celular. Em sede de audiência de custódia, 
houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção 
da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a 
gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, 
vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que 
o acusado estava com dois tipos de drogas, sendo uma delas crack, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana 
e à sociedade, situação que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser 
aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si 
só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer 
sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes 
para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao 
menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Eduardo de Souza Teodoro, 
medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 09 
de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: WEVERTON GOMES REZENDE DOS SANTOS (OAB 10161/AL) - Processo 0721719-02.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Ytalo Gabriel da Silva Santos - Isto posto, mantenho a prisão 
preventiva de YTALO GABRIEL DA SILVA SANTOS, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Requisite(m)-
se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). 
Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: WEVERTON GOMES REZENDE DOS SANTOS (OAB 10161/AL) - Processo 0721719-02.2019.8.02.0001 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Ytalo Gabriel da Silva Santos - DECISÃO 1. Notifi que-se o 
denunciado para oferecer a defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. 2. 
Deverá constar do mandado de notifi cação que o denunciado, na resposta, poderá arguir preliminares, opor exceções e invocar todas 
as razões de defesa, bem como oferecer documentos, justifi cações, especifi car as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, 
até o número máximo de 5 (cinco). 3. Se, apesar de efetivada a notifi cação, a resposta não for apresentada tempestivamente, fato esse 
que deverá ser devidamente certifi cado, fi ca, desde já, nomeado o Defensor Público que atua nesta Vara para oferecê-la em 10 (dez) 
dias, para quem deverá ser dada vista dos autos. 4. Apresentada a defesa, se houver sido levantada alguma questão preliminar e/ou 
se houver pedido de liberdade provisória ou de revogação de prisão cautelar, dê-se vista ao Ministério Público. 5. Após, venham-me os 
autos conclusos para decisão. 6. Requisite-se o laudo de exame defi nitivo da substância apreendida, se ainda não tiver sido juntado aos 
autos. 7. Juntem-se certidões de antecedentes criminais do denunciado, caso ainda não o tenha sido feito. 8. Publique-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: VELAMES ADVOCACIA (OAB 58017/AL) - Processo 0723505-81.2019.8.02.0001 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfi co de 
Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADA: Emyli da Silva Santos e outro - INFORMAÇÕES EM HABEAS CORPUS Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Relator José Carlos Malta Marques, pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fi m de prestar 
informações que me foram requisitadas para instruir o Habeas Corpus em epígrafe, impetrado em favor de JESSICA DA SILVA e EMYLI 
DA SILVA SANTOS. Excelência, compulsando os autos de nº 0723505-81.2019.8.02.0001, verifi ca-se que as pacientes foram presas 
em fl agrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 29/08/2019, por volta 
das 22h30, quando, em sua posse, foram encontrados 50g de maconha, 01 (uma) espingarda calibre 28, 02 (duas) munições calibre 
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28, 01 (um) revólver calibre 28, marca Taurus, além de 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) balança de precisão digital. 
Com fundamento na garantia da ordem pública, o Juízo plantonista homologou o fl agrante e o converteu em prisão preventiva no dia 
30/08/2019 (p. 22-27). Este Juízo aguarda, neste momento, o envio do Inquérito Policial, que ainda não teve o prazo para sua conclusão 
expirado. Sendo o que me cumpria informar a respeito do Habeas Corpus impetrado, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos 
cumprimentos. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: VELAMES ADVOCACIA (OAB 58017/AL) - Processo 0723505-81.2019.8.02.0001 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfi co de 
Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADA: Emyli da Silva Santos e outro - Isto posto, mantenho a prisão preventiva de JESSICA DA SILVA 
e EMYLI DA SILVA SANTOS , medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a juntada do Inquérito 
Policial, dando-se vista ao Ministério Público com sua chegada. Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido 
encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 04 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz 
de Direito

ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL), ADV: ANDRÉ SOUZA BARBOSA DE MIRANDA (OAB 12802/AL) - Processo 
0724213-68.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: João Vítor Salú da 
Silva - Alessandra Caroline Correia de Araujo e outros - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo 
à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que o Ministério Público ofereceu 
denúncia em desfavor de João Vítor Salú da Silva, Thayse Cosmo dos Santos, Bruno Cosmo dos Santos e Alessandra Caroline Correia 
de Araújo, atribuindo-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e, quanto a João Vítor Salú da Silva, também 
o cometimento do delito disciplinado no art. 12 da Lei 10.826/06. A prisão preventiva de Thayse Cosmo dos Santos, Bruno Cosmo 
dos Santos e Alessandra Caroline Correia de Araújo, foi substituída por outras medidas menos severas, tendo sido mantida a prisão 
preventiva de João Vítor Salú da Silva (p. 230-234) . Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo 
porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados 
pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia 
declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que o denunciado estava com dois tipos de drogas, 
sendo uma delas cocaína, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana e à sociedade, situação que revela maior 
periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética 
dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa ao princípio da 
razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. 
Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão 
preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos do art. 
312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de João Vítor Salu da Silva, medida cautelar que se mostra necessária 
e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, que já esta designada para o dia 18/09/2019 às 14h30min. Requisite(m)-
se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). 
Maceió , 09 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: NELSON ABILIO COSTA MOREIRA (OAB 15779/AL), ADV: JOSÉ LEONARDO GALVÃO DOS SANTOS (OAB 13821/AL), ADV: 
ERALDO LINO MOREIRA (OAB 3396/AL) - Processo 0724214-53.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de 
Drogas e Condutas Afi ns - RÉ: Isabela Ferreira da Silva - Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise 
individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que o Ministério Público denunciou Isabela 
Ferreira da Silva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 21/09/2018, quando a denunciada foi 
presa em fl agrante com 400 gramas de maconha, 400 gramas de cocaína e 02 balanças de precisão. Em sede de audiência de custódia, 
houve a homologação da prisão em fl agrante da denunciada, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção 
da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a 
gravidade concreta do crime supostamente praticado pela agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, 
vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se 
que a acusada estava com dois tipos de drogas, sendo uma delas cocaína, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde 
humana e à sociedade, situação que revela maior periculosidade da agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não 
deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, 
por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a 
transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, por fi m, que eventuais condições pessoais favoráveis da ré são 
insufi cientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como 
presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Isabela Ferreira 
da Silva, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Aguarde-se a realização de audiência, que já esta designada 
para o dia 29/10/2019 às 13h30min. Chamo o feito à ordem para tornar sem feito o despacho de p. 228, uma vez que a audiência foi 
designada para o dia 29/10/2019, conforme certidão de p. 194. Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 09 de 
setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0726184-64.2013.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Sebastião Lima da Silva - 3. DISPOSITIVO Isto posto, julgo improcedente a 
pretensão punitiva do estado, para, em consequência, com fulcro no art. 386, V, do CPP, ABSOLVER Sebastião Lima da Silva dos crimes 
de tráfi co de drogas e associação para o tráfi co, previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 4.1. Determino a destruição da droga 
apreendida, caso ainda não tenha sido realizado tal procedimento. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia 
competente no prazo de 15 (quinze) dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária (art. 50, § 4º, da Lei 11.343/2006). 
Antes e depois de efetivada a destruição das drogas, tais autoridades deverão vitoriar o local, sendo lavrado auto circunstanciado pelo 
delegado de polícia, certifi cando-se neste a destruição total delas (art. 50, § 5º, da Lei 11.343/2006). Também deverá a autoridade policial 
proceder com a destruição dos maços de papel para cigarros. 4.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado: a) 
Destrua-se a amostra da droga guardada para contraprova, certifi cando isso nos autos (art. 72 da Lei de Drogas); e, b) Façam-se as 
comunicações de estilo e arquive-se. Maceió, 05 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: DANIELA DAMASCENO SILVA MELO (OAB 7599/AL) - Processo 0726948-74.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Fabio José Pereira dos Santos - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, 
do Provimento 10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, 
verifi ca-se que o Ministério Público denunciou Fábio José Pereira dos Santos pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 
e porte ilegal de arma e munições de uso restrito art. 16 da Lei 10.826/03, fato ocorrido no dia 16/10/2018, quando uma guarnição 
da polícia militar apreendeu o acusado portando uma arma de fogo de fabricação caseira e 800 gramas de maconha. Em sede de 
audiência de custódia, houve a homologação da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. 
Pois bem, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem 
considerados. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo agente evidencia que a prisão preventiva 
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se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além 
do mais, circunstancialmente, vê-se que o acusado estava portando maconha, entorpecente cuja pontecialidade lesiva não se revela 
tão exarcebada como de outras drogas, a exemplo de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como 
indicam pesquisas médicas, potencial para causar danos cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana. Além disso, 
a quantidade de entorpecente apreendida (800 g) não pode ser considerada pequena, na medida em que esse montante pode ser 
estratifi cado em milhares de cigarros, atingindo, por isso, milhares de usuários. situação que revela maior periculosidade do agente. 
Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. 
Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo 
quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, 
ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente 
quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. 
Por fi m, cabe mencionar que o réu foi condenado, nestes autos, a uma pena privativa de liberdade. Portanto, diante do juízo de certeza 
acerca da ocorrência dos crimes de tráfi co de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, cuja gravidade concreta 
dos delitos revela a periculosidade do acusado, resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Isto posto, 
mantenho a prisão preventiva de Fábio José Pereira dos Santos, medida cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. 
Requisite(m)-se o(s) laudo(s) que porventura ainda não tenha(m) sido encaminhado(s). Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente 
existente(s). Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: LEONARDO GAMITO RIBEIRO (OAB 12893/AL) - Processo 0731805-66.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INFRATOR: Erick Melo de Araujo - DECISÃO Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 
10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que o 
Ministério Público denunciou Erick Melo de Araújo, qualifi cado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, 
fato ocorrido no dia 05/12/2018, por volta das 20h20, quando o acusado foi preso em fl agrante por uma guarnição da polícia militar 
com aproximadamente 470g (quatrocentos e setenta gramas) de maconha. Em sede de audiência de custódia, houve a homologação 
da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão preventiva 
é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta 
do crime supostamente praticado pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que ainda 
presentes os requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que o acusado 
estava em posse de maconha, entorpecente cuja pontecialidade lesiva não se revela tão exarcebada como de outras drogas, a exemplo 
de crack e cocaína. Contudo, tal alucinógeno causa dependência e tem, como indicam pesquisas médicas, potencial para causar danos 
cerebrais, revelando, assim considerável perigo à saúde humana. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida, não pode ser 
considerada pequena, na medida em que esse montante pode ser estratifi cado em milhares de cigarros, atingindo, por isso, milhares de 
usuários, situação que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida 
apenas a partir da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não 
implica ofensa ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem 
máculas ou atrasos indesejados. Importante ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para 
ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos 
um dos pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Por fi m, cabe mencionar que o acusado foi condenado, nestes autos, a uma pena 
privativa de liberdade, e, pesam contra ele, mais outros dois processos. Assim, faz-se necessária a manutenção da segregação cautelar 
para preservação da ordem pública. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Erick Melo de Araújo, medida cautelar que se mostra 
necessária e adequada à espécie. Maceió , 06 de setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

ADV: LUCIANA VIEIRA CARNEIRO (OAB 19574/CE) - Processo 0733003-41.2018.8.02.0001 - Procedimento Especial da Lei 
Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Pedro Henrique Soares Ferreira - Em atenção ao art. 4º, I, do Provimento 
10/2019 da CGJ/TJAL, passo à análise individualizada nos processos em que haja réu preso. Examinando os autos, verifi ca-se que 
o Ministério Público denunciou Pedro Henrique Soares Ferreira pela prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 
e art. 12 da Lei 10.826/2003, fato ocorrido no dia 17/12/2018, quando o acusado foi preso em fl agrante no interior de uma residência 
que armazenava 01 revólver calibre 38 com 06 munições, certa quantidade de maconha e pinos plásticos, além ter indicado outro local 
onde foram encontrados mais 24 barras de maconha e 30 gramas de crack. Em sede de audiência de custódia, houve a homologação 
da prisão em fl agrante do denunciado, ocasião na qual foi convertida em preventiva. Pois bem, a manutenção da prisão preventiva 
é medida que se impõe, sobretudo porque inexistem fatos supervenientes a serem considerados. Com efeito, a gravidade concreta 
dos crimes praticados pelo agente evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada, vez que ainda presentes os 
requisitos da custódia declinados na decisão que a decretou. Além do mais, circunstancialmente, vê-se que o denunciado estava com 
dois tipos de drogas, sendo uma delas crack, cuja potencialidade lesiva é extremamente nociva à saúde humana e à sociedade, situação 
que revela maior periculosidade do agente. Deve-se consignar que o tempo da prisão provisória não deve ser aferida apenas a partir 
da soma aritmética dos prazos processuais. Neste sentido, o maior prolongamento da instrução criminal, por si só, não implica ofensa 
ao princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito está recebendo o impulso devido, de modo a transcorrer sem máculas ou 
atrasos indesejados. Importante ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do réu são insufi cientes para ensejar a 
revogação da prisão preventiva, mormente quando atendidos os requisitos do art. 313 do CPP, bem como presentes ao menos um dos 
pressupostos do art. 312 do mesmo diploma. Cabe mencionar, por fi m, que o réu foi condenado, nestes autos, a uma pena de prisão 
cujo regime de cumprimento se iniciará no semiaberto. Assim, mais que uma mera probabilidade criminosa, tem-se certeza jurídica da 
ocorrência dos crimes de tráfi co de droga e posse irregular de arma de fogo, cuja gravidade concreta dos delitos revela a necessidade 
e adequação à espécie da segregação cautelar. Isto posto, mantenho a prisão preventiva de Pedro Henrique Soares Ferreira, medida 
cautelar que se mostra necessária e adequada à espécie. Cumpra(m) a(s) pendência(s) eventualmente existente(s). Maceió , 09 de 
setembro de 2019. Hélio Pinheiro Pinto Juiz de Direito

Adraildo Calado Rios (OAB 4011/AL)
Ana Janaina da Silva Feitoza (OAB 9133/AL)
Ana Nely Viana Pereira (OAB 11980/AL)
André Souza Barbosa de Miranda (OAB 12802/AL)
Antonio Carlos Freitas Melro de Gouveia
Bernardo Henrique Lamenha e Silva Rego (OAB 13467/AL)
Bruno Francisco Siqueira Silva (OAB 13315/AL)
Cícero Benício Gomes de Lima (OAB 8079/AL)
Daniela Damasceno Silva Melo (OAB 7599/AL)
David Fernandes Lacet Fireman (OAB 16727/AL)
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Edson de Carvalho Neto (OAB 14371/AL)
Emerson Gildo de Carvalho (OAB 13814/AL)
Eraldo Lino Moreira (OAB 3396/AL)
Gizélia Alves Amorim (OAB 16087/AL)
Grimoaldo José Costa Lins (OAB 2086/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)
Jose Carlos dos Santos Filho (OAB 12373/SE)
José Fernandes Costa Neto (OAB 13190/AL)
José Leonardo Galvão dos Santos (OAB 13821/AL)
Leandro Laurentino Rocha da Silva (OAB 11059/AL)
LEONARDO GAMITO RIBEIRO (OAB 12893/AL)
Luana Roberta da Silva Campos (OAB 16733/AL)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574/CE)
Luciana Vieira Carneiro (OAB 19574CEAL)
Lucivaldo Silva dos Santos (OAB 16147/AL)
Mary Any Vieira Alves (OAB 4418/AL)
Nelson Abilio Costa Moreira (OAB 15779/AL)
Paulo Vinícius Ferreira de Lima (OAB 13675/AL)
Rodrigo Ruy de Almeida Gouveia (OAB 12629/AL)
Ronald de Melo Lima (OAB 11129/AL)
Velames Advocacia (OAB 58017/AL)
Werverson Douglas Lima da Costa (OAB 16151/AL)
Weverton Gomes rezende dos Santos (OAB 10161/AL)

16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL / EXECUÇÕES PENAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0435/2019
ADV: ROSSEMY ALVES DOSO (OAB 14118/AL) - Processo 0004832-33.2009.8.02.0001 (001.09.004832-7) - Execução da Pena - 

Execução Penal - REEDUCANDO: Luiz Henrique de Oliveira - Nessas condições, com fulcro nos arts. 112 e 114, da LEP, concedo ao 
reeducando LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA a PROGRESSÃO do regime SEMIABERTO para o ABERTO. Fixo, desde já, as seguintes 
condições, fi cando o apenado advertido de que acaso descumprida qualquer das condições abaixo impostas ou confi guradas as demais 
hipóteses legais, acarretará na imediata regressão de regime: 1ª) permanecer em sua própria residência durante o repouso noturno; 
2ª) sair para o trabalho a partir das 5 hs e retornar até às 22 hs, sendo que, nos domingos e feriados, o retorno deverá ser até às 19 
hs; 3ª) não praticar fato defi nido como crime doloso; 4ª) não frequentar bares, boates, botequins, prostíbulos ou casas de reputação 
duvidosa; 5ª) não frequentar o Sistema Prisional da Capital sem prévia autorização judicial; 6ª) não mudar de endereço, nem se ausentar 
desta cidade, sem prévia autorização deste Juízo; e 7ª) comparecer, trimestralmente, perante este Juízo, para informar e justifi car suas 
atividades. Designo o dia 13 de novembro do corrente ano, às 09:00 horas, para que seja realizada audiência admonitória, devendo 
ser o reeducando intimado para comparecer neste Juízo. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do Conselho Penitenciário. 
Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa do reeducando sobre o inteiro teor desta decisão. Por fi m, aguarde-se o cumprimento da 
pena em regime aberto. Cumpra-se.

ADV: ROSSEMY ALVES DOSO (OAB 14118/AL) - Processo 0005192-26.2013.8.02.0001 - Execução da Pena - Pena Privativa de 
Liberdade - REEDUCANDO: Jonaylton Nunes dos Santos - Autos n° 0005192-26.2013.8.02.0001 Ação: Execução da Pena Autor: Justiça 
Pública Reeducando: Jonaylton Nunes dos Santos DESPACHO Defi ro o requerido pelo Ministério Publico às fl s.315/316. Cumpra-se. 
Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RUAN VINÍCIUS GOMES DE LIMA (OAB 12587/AL) - Processo 0047827-56.2012.8.02.0001 - Execução da Pena - Execução 
Penal - REEDUCANDO: Aldreis dos Santos Oliveira - Autos n° 0047827-56.2012.8.02.0001 Ação: Execução da Pena Indiciante e Autor: 
Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Reeducando: Aldreis dos Santos Oliveira DESPACHO Expeça-se ofício ao Chefe Especial de 
Gestão Penitenciária - CEGP, requisitando, no prazo de 72 horas, o RVC e CT do Apenado. Atendida a determinação supra, dê-se vista 
dos autos ao Ministério Público. Pelo principio da celeridade processual, fi ca esta decisão servindo de ofício. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 
de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: EVA MIRIAN DE ALMEIDA (OAB 1210) - Processo 0073268-15.2007.8.02.0001 (001.07.073268-0) - Execução da Pena 
- Execução Penal - REEDUCANDO: Antônio Ferreira dos Santos - 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. Thiago da Rocha Ribeiro Técnico Judiciário

ADV: JÉSSICA MATIAS ATAÍDE (OAB 15392/AL) - Processo 0079688-36.2007.8.02.0001 (001.07.079688-3) - Execução da Pena 
- Execução Penal - REEDUCANDO: Willys Guilherme dos Santos Moraes - Destarte, com fulcro no art. art. 126, §1º e §3, da LEP, 
DECLARO REMIDOS do tempo de execução da pena do reeducando WILLYS GUILHERME DOS SANTOS o total de 206 (duzentos e 
seis) dias, referentes ao período efetivamente trabalhado entre maio/2017 até julho/2019 e de frequência escolar entre dezembro/2018 
até junho/2019 e agosto/2019. O reeducando foi preso no dia 23/08/2009, permanecendo encarcerado até a presente data. Cumpriu, 
assim, somando-se à remição a que fez jus, o total de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias, de forma que não preenche 
o requisito objetivo para a progressão de regime. Dê-se ciência da presente decisão ao Defensor Público bem como ao representante 
do Ministério Público. Encaminhe-se cópia ao Núcleo ressocializador da Capital, para que o reeducando também tome ciência da 
presente decisão. Ofi cie-se a CEGP para que encaminhe o laudo do Exame Criminológico. Aguarde-se o cumprimento da pena em 
regime fechado, considerando que o mesmo somente fará jus ao benefício da progressão de regime no dia 09/03/2023, caso não haja 
circunstâncias modifi cadoras. Cumpra-se.

ADV: HERBES CAVALCANTI DOS SANTOS (OAB 13073/AL) - Processo 0500005-45.2009.8.02.0057 (057.09.500005-0) - Execução 
da Pena - Execução Penal - REEDUCANDO: Paulo Sérgio Borba dos Santos - Autos n° 0500005-45.2009.8.02.0057 Ação: Execução 
da Pena Autor e Vítima: Justiça Pública Estadual e outros Reeducando: Paulo Sérgio Borba dos Santos DESPACHO Defi ro o requerido 
pelo Ministério Público às fl s.346. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções 
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Penais
ADV: LUCIANO DE ABREU PACHECO (OAB 5815/AL) - Processo 0500103-60.2014.8.02.0055 - Execução da Pena - Pena Privativa 

de Liberdade - RÉU: T.R.F. - 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. Thiago da Rocha Ribeiro Técnico 
Judiciário

ADV: ISAAC VINÍCIUS COSTA SOUTO (OAB 8923/RN) - Processo 0702291-34.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo 
- Transferência de Preso - REQUERENTE: Wanderson Willams Nascimento da Silva - Autos n° 0702291-34.2019.8.02.0001 Ação: 
Processo Administrativo Requerente: Wanderson Willams Nascimento da Silva Requerido: Juiz de Direito da 16a Vara de Execução 
Penal DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / 
Execuções Penais

ADV: LUIZ DE ALBUQUERQUE MEDEIROS NETO (OAB 8800/AL) - Processo 0705358-07.2019.8.02.0001 - Pedido de Providências 
- Transferência - REQUERIDO: Glaudson Jatobá de Oliveira - Autos n° 0705358-07.2019.8.02.0001 Ação: Pedido de Providências 
Requerente: Tiago da Silva Duarte Requerido: Glaudson Jatobá de Oliveira DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0706799-23.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - 
Transferência de Preso - REQUERENTE: Gilberto Luiz da Silva - Autos n° 0706799-23.2019.8.02.0001 Ação: Processo Administrativo 
Requerente: Gilberto Luiz da Silva Requerido: 16ª Vep DESPACHO Arquivem-se, após os procedimentos legais. Maceió(AL), 03 de 
setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: MARY ANY VIEIRA ALVES (OAB 4418/AL) - Processo 0707289-45.2019.8.02.0001 - Petição - Transferência de Preso - 
REQUERENTE: Italo Gregory Oliveira de Abreu - Autos n° 0707289-45.2019.8.02.0001 Ação: Petição Requerente: Italo Gregory Oliveira 
de Abreu Requerido: 16 Vara Criminal DESPACHO Arquivem-se, após os procedimentos legais. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. 
Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: CARLOS HUMBERTO CAVALCANTE DE LIMA JUNIOR (OAB 6963B/AL) - Processo 0711703-86.2019.8.02.0001 - Processo 
Administrativo - Execução Penal - REQUERENTE: Ericksen Dowell da Silva Mendonça - Ante o exposto, INDEFERIMOS o pedido de 
deslocamento do preso do sistema prisional para frequentar o curso de Geografi a na Universidade Federal de Alagoas e deixamos de 
conhecer o pedido de imposição de monitoração eletrônica para que o peticionante possa cursar a graduação em referência, pedido 
que deve ser analisado pelo juízo de conhecimento. Intimem-se. Ofi cie-se ao juízo onde tramita o processo de conhecimento remetendo 
cópia desta decisão. Após preclusão desta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Maceió , 29 de agosto de 2019. Juízes da 16ª Vara 
Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RAFAELA DA SILVA CORREIA CAVALCANTE LINS (OAB 13226/AL), ADV: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MARCIEL 
(OAB 4690/AL) - Processo 0716007-02.2017.8.02.0001 - Pedido de Providências - Atendimento Médico - REQUERENTE: Johnerson 
Simões Marcelino - Autos n° 0716007-02.2017.8.02.0001 Ação: Pedido de Providências Requerente: Johnerson Simões Marcelino Tipo 
Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível 
\>\> DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / 
Execuções Penais

ADV: RODRIGO ROLEMBERG DE MELO (OAB 10736/AL) - Processo 0716310-45.2019.8.02.0001 - Pedido de Providências - 
Crimes contra a vida - REQUERENTE: Paulo Henrique dos Santos - Autos n° 0716310-45.2019.8.02.0001 Ação: Pedido de Providências 
Requerente: Paulo Henrique dos Santos Requerido: Secretaria de Estado de Ressocializacao e Inclusao Social DESPACHO Dê-se vista 
ao Ministério Público. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: EMMANUEL BRUNO DA SILVA (OAB 15294/AL) - Processo 0717560-16.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - Pena 
Privativa de Liberdade - REQUERENTE: Amaro da Silva - Autos n° 0717560-16.2019.8.02.0001 Ação: Processo Administrativo 
Requerente: Amaro da Silva Requerido: Juizo da 16º Vara de Execuções Penais DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. 
Maceió(AL), 03 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0718969-27.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - 
Pedido de Visita - REQUERENTE: Ubirana Demezio dos Santos - Autos n° 0718969-27.2019.8.02.0001 Ação: Processo Administrativo 
Requerente: Ubirana Demezio dos Santos Requerido: 16ª Vep DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Maceió(AL), 10 de 
setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0719404-98.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - 
Transferência de Preso - REQUERENTE: Jose Marcos de Oliveira Santos - DESPACHO Tendo em vista que o requerente foi transferido 
para o Presídio de Segurança Média Masculino Professor Cyridião Durval e Silva, em 05/08/2019, operou-se a perda do objeto, portanto, 
arquivem-se os autos. Cumpra-se.

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0722554-87.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo 
- Transferência de Preso - REQUERENTE: Alan Felix Ferreira da Silva - Autos n° 0722554-87.2019.8.02.0001 Ação: Processo 
Administrativo Requerente: Alan Felix Ferreira da Silva Requerido: 16º Vep DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Maceió(AL), 
10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: FIDEL DIAS DE MELO GOMES (OAB 12607/AL) - Processo 0723893-81.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - Pedido de 
Visita - REQUERENTE: Andrea Carolina dos Santos Nascimento - Autos n° 0723893-81.2019.8.02.0001 Ação: Processo Administrativo 
Requerente: Andrea Carolina dos Santos Nascimento Representado: Presídio Baldomero Cavalcante DESPACHO Dê-se vista ao 
Ministério Público. Maceió(AL), 03 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0724106-87.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - 
Transferência de Preso - REQUERENTE: Roberto da Silva Souza - DESPACHO Tendo em vista a declaração do detento em não fazer 
parte de organização criminosa (vide doc. de fl . 02), defi ro em parte o requerido, determinando que o mesmo seja transferido para 
outra unidade prisional, onde não tenha custodiados envolvidos com facção criminosa. Expeça-se ofício ao Chefe Especial de Gestão 
Penitenciária, determinando a imediata transferência do detento, para outra unidade prisional onde não tenha custodiados envolvidos 
com facções criminosas e possa manter a sua integridade física incólume. Salvo, a existência de alguma situação que inviabilize o 
cumprimento desta decisão, comunicando imediatamente da impossibilidade, com documentos comprobatórios. Por fi m, arquivem-se os 
presentes autos. Cumpra-se.

ADV: RICARDO ANIZIO FERREIRA DE SÁ (OAB 7346B/AL) - Processo 0724126-78.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo 
- Transferência de Preso - REQUERENTE: Michael Mendes da Silva - DESPACHO Tendo em vista a declaração do detento em não 
fazer parte de organização criminosa (vide doc. de fl . 02), defi ro em parte o requerido, determinando que o mesmo seja transferido para 
outra unidade prisional, onde não tenha custodiados envolvidos com facção criminosa. Expeça-se ofício ao Chefe Especial de Gestão 
Penitenciária, determinando a imediata transferência do detento, para outra unidade prisional onde não tenha custodiados envolvidos 
com facções criminosas e possa manter a sua integridade física incólume. Salvo, a existência de alguma situação que inviabilize o 
cumprimento desta decisão, comunicando imediatamente da impossibilidade, com documentos comprobatórios. Por fi m, arquivem-se os 
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presentes autos. Cumpra-se.
ADV: JOSÉ ALAN DOS SANTOS SILVA (OAB 13080/AL) - Processo 0724551-08.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo 

- Transferência de Preso - REQUERENTE: Luan da Silva - Autos n° 0724551-08.2019.8.02.0001 Ação: Processo Administrativo 
Requerente: Luan da Silva Requerido: 16ª Vara Criminal de Execuções Penais DESPACHO Tendo em vista a declaração do Apenado 
em não fazer parte de organização criminosa (vide doc. De fl s.08), defi ro o requerido, determinando que o mesmo seja transferido para 
uma unidade prisional, onde não tenha envolvimento com facção criminosa e possa manter a sua integridade física incólume. Expeça-
se ofício ao Chefe Especial de Gestão Penitenciária, determinando a imediata transferência do Apenado, para uma unidade prisional 
onde não tenha envolvimento com organizações criminosas e possa manter a sua integridade física incólume. Salvo, a existência 
de alguma situação que inviabilize o cumprimento desta decisão, comunicando imediatamente da impossibilidade, com documentos 
comprobatórios. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Juízes da 16ª Vara Criminal da Capital / Execuções Penais

Carlos Humberto Cavalcante de Lima Junior (OAB 6963B/AL)
Emmanuel Bruno da Silva (OAB 15294/AL)
Eva Mirian de Almeida (OAB 1210)
Fernando Antonio Barbosa Marciel (OAB 4690/AL)
Fidel Dias de Melo Gomes (OAB 12607/AL)
Herbes Cavalcanti dos Santos (OAB 13073/AL)
Isaac Vinícius Costa Souto (OAB 8923/RN)
Jéssica Matias Ataíde (OAB 15392/AL)
José Alan dos Santos Silva (OAB 13080/AL)
Luciano de Abreu Pacheco (OAB 5815/AL)
Luiz de Albuquerque Medeiros Neto (OAB 8800/AL)
Mary Any Vieira Alves (OAB 4418/AL)
Rafaela da Silva Correia Cavalcante Lins (OAB 13226/AL)
Ricardo Anizio Ferreira de Sá (OAB 7346B/AL)
Rodrigo Rolemberg de Melo (OAB 10736/AL)
Rossemy Alves Doso (OAB 14118/AL)
Ruan Vinícius Gomes de Lima (OAB 12587/AL)

17° Vara Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0416/2019
ADV: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO (OAB 11482/AL), ADV: CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO (OAB 9527/AL) 

- Processo 0006259-84.2017.8.02.0001 (apensado ao processo 0500723-45.2011.8.02.0001) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Quadrilha ou Bando - DENUNCIDO: Marcos Antonio dos Santos - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da citação positiva do denunciado marcos Antonio, promovo abertura 
de vistas a defesa para promover juntada da resposta escrita do referido denunciado.

ADV: JOSE AILTON TAVARES OLIVEIRA (OAB 1741/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/
RJ) - Processo 0006507-16.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: 
GEAZI CARLOS DA SILVA LOPES - MATEUS ALVES ALEXANDRE e outros - Autos n°: 0006507-16.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal 
- Procedimento Ordinário Ministério Público: Ministério Público Estadual de Alagoas Denunciado: RODRIGO BASILIO DOS SANTOS e 
outros 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-GAECO, para apresentar as alegações fi nais em forma de memoriais, no prazo 
de 05(cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: CARLA LETICIA SILVA LINS (OAB 9428/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: 
FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 3773/AL), ADV: JOSÉ BENEDITO ALVES (OAB 4452/AL) - Processo 0008014-
12.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfi co e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: 
J.I.S.S. - J.F.S. - A.M.S. - G.F.C. e outros - Autos n°: 0008014-12.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Tipo 
Completo da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível 
\>\> Denunciado: Carlos Alberto dos Santos Oliveira e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou ciência à(o) douta(o) representante do Ministério Público-GAECO, acerca 
da Decisão Interloucutória de págs.829/831, e, do que mais entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira 
Analista Judiciário

ADV: JOSÉ BENEDITO ALVES (OAB 4452/AL), ADV: FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 3773/AL), ADV: CARLA 
LETICIA SILVA LINS (OAB 9428/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ) - Processo 0008014-
12.2018.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfi co e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: 
J.I.S.S. - J.F.S. - A.M.S. - G.F.C. e outros - Autos n° 0008014-12.2018.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Tipo 
Completo da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\> 
Denunciado: Carlos Alberto dos Santos Oliveira e outros Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou ciência a todos os Advogados constituídos nestes autos acerca da Decisão Interlocutória 
de págs.829/831, conforme teor fi nal a seguir:”...In casu, verifi ca-se a permanência dos elementos ensejadores da prisão cautelar 
em desfavor dos investigados, uma vez que, além de indícios sufi cientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública 
e conveniência da instrução criminal continuam ameaçadas pela atuação delitiva dos sujeitos. Com efeito, os autos denunciam a 
existência de organização criminosa, da qual o acusado fariam parte, em tese. Tal estrutura criminosa seria responsável pela trafi cância 
de entorpecentes, com atuação na cidade de São Miguel dos Campos/AL, de modo a demonstrar menoscabo em relação à ordem 
pública e inadequação ao convívio social. Nesse teor, o réu CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA é apontado como o líder 
desta Organização Criminosa. Não se pode olvidar que este, mesmo segregado no sistema prisional da capital, supostamente ainda 
comandaria o tráfi co de entorpecentes na Cidade de São Miguel dos Campos/AL. Destarte, a consagração da natureza cautelar que 
deve necessariamente envolver toda e qualquer prisão processual, atende aos reclamos de razoabilidade e proporcionalidade aptas 
a excepcionar a regra da liberdade. Assim, não havendo nenhum fundamento novo aventado, capaz de infi rmar os fundamentos da 
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medida segregacional decretada às fl s. 579/603, temos pela manutenção da prisão decretada nos autos. Pelo exposto, MANTEMOS a 
prisão preventiva em desfavor de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, 
com o escopo de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Oportunamente, tendo em vista pedido formulado pela defesa da 
ré Lucicleide.Costa de Brito à fl . 786, expeça-se carta precatória para o Juízo de São Miguel dos Campos/AL, a fi m de que passe a 
acompanhar as cautelares outrora impostas à requerente. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao Ministério Público e à defesa.
Intimações necessárias. Cumpra-se. Maceió, 26 de agosto de 2019.JUÍZES DE DIREITO INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA 
CAPITAL”. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ) - Processo 0008406-49.2018.8.02.0001 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: L.R.F.R. e outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude de determinação judicial abro vista dos 
autos as defesas das partes, para que apresentem alegações fi nais, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de setembro de 2019. 
Valda Rabelo de Moraes Cordeiro Chefe de Secretaria

ADV: JOÃO CARLOS FERREIRA AMARO CORREIA (OAB 15533/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 
161702/RJ), ADV: SHIRLEY FÁTIMA DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 6585B/AL) - Processo 0008406-49.2018.8.02.0001 - Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: J.S. - G.O.M. - L.R.F.R. e outro - Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude de determinação 
judicial abro vista dos autos as defesas das partes, para que apresentem alegações fi nais, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Maceió, 10 de 
setembro de 2019. Valda Rabelo de Moraes Cordeiro Chefe de Secretaria

ADV: ANA JANAINA DA SILVA FEITOZA (OAB 9133/AL), ADV: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/AL), 
ADV: RAPHAEL DOS SANTOS (OAB 10844/AL), ADV: NATHÁLIA CAMILO DE MORAES (OAB 14055/AL), ADV: JOÃO LUIZ BATISTA 
DA SILVA (OAB 8986/AL), ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL) - Processo 0010346-83.2017.8.02.0001 
- Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: W.F.S. - P.L.S. e outro - REPTADO: R.B.S. - RÉU: 
L.N.S. e outro - Autos n°: 0010346-83.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Tipo Completo da Parte Ativa Principal 
\<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\> Réu e Representado: Carlos Fernando 
de Lima e outros 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- GAECO, acerca do pedidos juntados aos presentes autos às 
págs.1497/1508, e, do que mais entender de direito. Maceió, 29 de julho de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: PEDRO JORGE B. DE LIMA E SILVA (OAB 268546/SP), ADV: DANIEL WANDERLEY DE SANTA RITA (OAB 7434/AL), ADV: LUIZ 
DE ALBUQUERQUE MEDEIROS NETO (OAB 8800/AL), ADV: GEDIR MEDEIROS CAMPOS JÚNIOR (OAB 6001/AL), ADV: RICARDO 
SOARES MORAES (OAB 6936/AL), ADV: REUDO HELENO AMORIM PEREIRA (OAB 3318A/AL), ADV: THIAGO HENNRIQUE SILVA 
MARQUES LUZ (OAB 9436/AL), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0657093-86.2010.8.02.0001 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Crimes contra a Incolumidade Pública - RÉU: José Marcos dos Santos Farias - Alex Sandro Gomes dos 
Santos - José Roberto de Souza - Cícero Ronicharlles dos Santos - Claudivan Félix da Silva - Paulo Ricardo Barros Sales - André de 
Albuquerque Lima e outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Alagoas e em virtude de determinação judicial de fl s.1681, abro vista dos autos aos advogados das partes Cícero Ronicharlles dos 
Santos, José Marcos dos Santos Farias, Claudivan Félix da Silva e Paulo Ricardo Barros Sales para que apresentem as alegações 
fi nais, no prazo de 5 dias, sob as penas da lei. Maceió, 05 de setembro de 2019. Valda Rabelo de Moraes Cordeiro Chefe de Secretaria

ADV: EDNALDO ANTONIO DA SILVA (OAB 14287/AL), ADV: WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL), 
ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA NETO (OAB 
4721E/AL), ADV: JOÃO ALVES SALGUEIRO (OAB 3450/AL), ADV: ALTAIR OLIVEIRA COSTA (OAB 5538/AL), ADV: RONALDO FELIX 
DE OLIVEIRA, ADV: FERNANDO ANTÔNIO DORVIILLÉ MOREIRA JÚNIOR (OAB 14484/AL) - Processo 0700249-61.2017.8.02.0072 - 
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: José Ricardo Silva de Freitas - Maxsuel Braz da Silva 
- José Augusto da Silva - Jailson Manoel da Silva - Janaelson Rodrigues dos Santos - Claudir Lourenço da Silva - Autos n°: 0700249-
61.2017.8.02.0072 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante e Ministério Público: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro 
Réu: José Ricardo Silva de Freitas e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Alagoas, dou ciência à(o) douta(o) representante do Ministério Público - Promotoria de Justiça da Comarca de 
Joaquim Gomes, Dr. Paulo Barbosa de Almeida Filho, acerca da Decisão Interlocutória de págs.824/826, e, do que mais entender de 
direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL), ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL), ADV: 
JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL), ADV: MURILO DE ALBUQUERQUE ALCÂNTARA SOBRINHO (OAB 12748/AL) - 
Processo 0711319-65.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDA: 
V.L.S.S. - L.I.C.S. - J.S.S.A. - V.L.L.S. e outro - Autos n° 0711319-65.2015.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Representante: Ministério Público Estadual - GECOC Denunciado, Representado e Representado: Vanessa Licierys Soares da Silva e 
outros Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO 
o(s) Advogado(s) constituído(s) para defesa dos réus, o Dr. Juarez da Silva, OAB-2725/AL; o Dr. Ronald Wanderley Aranda de Mello-
OAB-8.829/AL, acerca da Decisão Interlocutória de págs.777/778, que redesignou audiência para o dia 10/10/2019, às 13:30 horas; 
conforme teor a seguir:” DECISÃO- Deferimos o requerimento de fl s. 769/770. Em atendimento a disposição do ato normativo nº 
25/2019, redesignamos audiência para nova oitiva das testemunhas João Kleber Vieira Chagas e Josefa Martin dos Santos no dia 10 
de outubro de 2019 às 13:30h. Ainda, determinamos as seguintes providências:1) Com relação a testemunha do Ministério Público, 
intime-se a testemunha de acusação através de ofício a corregedoria militar responsável pela investigação para que seja requisitado 
o Policial Militar João Kleber Vieira Chagas (qualifi cado às fl s. 82), com indicação do dia e da hora marcados, para que compareça a 
audiência de instrução supracitada. 2. Intime-se pessoalmente os réus da audiência:A) Vítor Luongo Lopes da Silva no endereço: Frei 
Damião de Bozano,SN, Tabuleiro dos Martins, Maceió /AL.B) Vanessa Licierys Soares da Silva no endereço: Conjunto Maria, rua J,nº 20, 
Cidade Universitária, Maceió/AL. Conste-se no mandado de intimação de Vanessa Licierys Soares da Silva que a ré deverá apresentar 
a testemunha Josefa Martins dos Santos para a audiência designada, haja vista que não informou nos autos seu endereço atualizado 
para intimação.3. Intime-se o advogado de defesa dos réus, Dr. Juarez Ferreira da Silva. 4. Ofi cie-se à Defensoria Pública e o Ministério 
Público da audiência. Após a realização da audiência, desmembre-se os autos para a ré Ana Paula.Ademais, advertimos desde já 
que acaso os causídicos moldarem-se inertes, deverão as testemunhas comparecer independentemente de intimação ou, ainda, será 
reconhecida a dispensa tácita da referida testemunha de defesa acaso não compareça na data de audiência designada.Intimem-se 
todos os causídicos constituídos da presente decisão,cientifi cando-os da nova data da audiência designada e da designação de ato 
com o fi to de sanear falha técnica. Maceió , 05 de setembro de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL”. 
Maceió, 10 de setembro de 2019. Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL), ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL), ADV: 
MURILO DE ALBUQUERQUE ALCÂNTARA SOBRINHO (OAB 12748/AL), ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL) - 
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Processo 0711319-65.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDA: 
V.L.S.S. - L.I.C.S. - J.S.S.A. - V.L.L.S. e outro - Autos n°: 0711319-65.2015.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Representante: Ministério Público Estadual - GECOC Denunciado, Representado e Representado: Vanessa Licierys Soares da Silva 
e outros 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-GAECO, acerca da Decisão Interlocutória de págs.777/778 que redesignou 
audiência para o dia 10/10/2019, às 13:30 horas. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiário

ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL), ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL), ADV: 
JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL), ADV: MURILO DE ALBUQUERQUE ALCÂNTARA SOBRINHO (OAB 12748/AL) - 
Processo 0711319-65.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDA: 
V.L.S.S. - L.I.C.S. - J.S.S.A. - V.L.L.S. e outro - Autos n° 0711319-65.2015.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Representante: Ministério Público Estadual - GECOC Denunciado, Representado e Representado: Vanessa Licierys Soares da Silva e 
outros Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO 
o Defensor Público - Dr. Luiz Otávio Carneiro, acerca da Decisão Interlocutória de págs.777/778, que redesignou audiência para o dia 
10/10/2019, às 13:30 horas. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: ROSALY MONTEIRO DAMIÃO SIQUEIRA (OAB 12304/AL), ADV: SANDRO VIEIRA FERNANDES (OAB 7254/AL), ADV: 
HELY MAX CAINÃ DO NASCIMENTO SOUZA (OAB 16017/AL), ADV: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/
AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: MANOEL BASÍLIO DA SILVA NETO (OAB 13509/
AL), ADV: MURILO DE ALBUQUERQUE ALCÂNTARA SOBRINHO (OAB 12748/AL), ADV: ANA JANAINA DA SILVA FEITOZA (OAB 
9133/AL), ADV: RODRIGO ALVES O. DOS SANTOS XAVIER (OAB 10545/AL), ADV: ABDON DE ODILON CÂNDIDO NETO (OAB 
10907/AL), ADV: JUAREZ FERREIRA DA SILVA (OAB 2725/AL), ADV: JOSÉ BALDUINO DE AZEVEDO (OAB 10530/AL) - Processo 
0713385-47.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉ: E.S.C. - S.M.S. - K.S.S. 
- A.M.S. - L.F.S. - L.R.S. - L.A.S.B. e outros - REPTADO: N.V.A.S. e outro - RÉU: E.A.S. - C.J.S.O. e outros - REPTADO: Y.P.L.L. e outro 
- Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da 
juntada de laudo pericial promovo abertura de vistas as partes pelo prazo de 72h.

ADV: JOSE AILTON TAVARES OLIVEIRA (OAB 1741/AL), ADV: GEOBERTO BERNARDO DE LUNA (OAB 13507/AL), ADV: 
FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/AL), ADV: ANDERSON COSTA CABRAL (OAB 12481/AL), ADV: 
RICARDO ALVES DE MENONÇA (OAB 12464/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: 
LUCAS GUIMARÃES DÓRIA (OAB 7961/AL) - Processo 0713804-67.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co 
de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: Luis Paulo da Silva - WEMERSON DA SILVA GERONIMO - JEFFERSON OLIVEIRA DOS 
SANTOS e outro - RÉU: GEAZI CARLOS DA SILVA LOPES - EVERTON CIPRIANO BARBOSA DE ARAUJO e outros - DENUNCIDO: 
ALEX SANTOS DE OLIVEIRA e outro - RÉU: MACIEL DA SILVA - LUCAS ANDRADE DA SILVA - LAILTON SANTOS LOPES DE LIMA e 
outros - REPTADO: JORDÃO WANDERSOND A CONCEIÇÃO - Autos n° 0713804-67.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário Representante e Ministério Público: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Denunciado, Réu e Representado: Luis Paulo 
da Silva e outros Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
dou ciência aos Advogados constituídos nestes autos acerca da Decisão Interlocutória de págs.1500/1502, conforme teor fi nal a seguir:”...
Sobre o presente processo, verifi ca-se a permanência dos elementos ensejadores da prisão cautelar em desfavor do denunciado, uma 
vez que, além de indícios sufi cientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal 
continuam ameaçadas pela atuação delitiva deste. Com efeito, os autos denunciam a existência de uma possível organização criminosa, 
da qual os acusados fariam parte, em tese. Tal estrutura criminosa seria responsável pelo tráfi co ilícito de entorpecentes, de modo que 
demonstra menoscabo em relação à ordem pública e inadequação ao convívio social.Segundo narra a denúncia, ALEX SANTOS DE 
OLIVEIRA seria o líder do suposto grupo criminoso, sendo responsável pelo possível abastecimento de drogas e armas nas respectivas 
áreas de atuação e por comandar direta e indiretamente a ação dos demais membros.LUÍS PAULO DA SILVA seria braço direito de Alex, 
recebendo as ordens diretas deste, além de possivelmente gerenciar as ações dos demais envolvidos no grupo, observando a vontade 
do líder. Além disto, Luís Paulo seria o responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição em geral das drogas e das armas, 
bem como pelo recebimento fi nal de todo o dinheiro arrecadado e prestação de contas ao líder. WEMERSON DA SILVA GERÔNIMO 
possivelmente auxiliava Luís Paulo nas atividades do grupo e, juntos, cuidariam do armazenamento e distribuição do material ilícito 
e fariam a arrecadação do dinheiro fruto do suposto tráfi co de drogas. Ademais, atuaria vendendo droga na Favela do Cemitério, no 
Benedito Bentes, e fazendo transporte de entorpecentes do Benedito Bentes para o Conjunto Jarbas Oiticica. JOSÉ ERONALDO DA 
SILVA exerceria a função de administrador de “boca de fumo” no Conjunto Jarbas Oiticica, tendo como possível atribuição coordenar a 
ação dos “aviões” sob sua gerência, o que incluía distribuir as drogas, arrecadar o dinheiro fruto do suposto comércio ilegal e recrutar ou 
excluir indivíduos da função de “avião”.JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS teria a função de gerente de “boca de fumo” no Conjunto 
Jarbas Oiticia, juntamente com seu sócio e irmão, o acusado GEAN OLIVEIRA DOS SANTOS. Posto isto, presentes a materialidade 
e sendo fortíssimos os indícios de autoria, considerando-se o modus operandi do possível grupo criminoso, a participação efetiva dos 
denunciados, vê-se patente o risco de reiteração na prática de novos delitos, estando plenamente fundamentada a mantença da prisão 
preventiva. Desta forma, não há nenhum fato novo, capaz de infi rmar os fundamentos da medida segregacional decretada. Assim, 
mantemos o decreto de prisão preventiva em desfavor de ALEX SANTOS DE OLIVEIRA, LUÍS PAULO DA SILVA, WEMERSON DA 
SILVA GERÔNIMO, JOSÉ ERONALDO DA SILVA, JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e GEAN OLIVEIRA DOS SANTOS. Ciência 
às partes. Solicite-se que a Polícia Federal informe, de imediato, sobre a viabilidade da instituição atender novas demandas para 
realização de perícia de voz. Com a chegada das informações, voltem os autos conclusos. Maceió(AL), 23 de agosto de 2019. JUÍZES 
INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL”. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: ANDERSON COSTA CABRAL (OAB 12481/AL), ADV: GEOBERTO BERNARDO DE LUNA (OAB 13507/AL), ADV: JOSE 
AILTON TAVARES OLIVEIRA (OAB 1741/AL), ADV: LUCAS GUIMARÃES DÓRIA (OAB 7961/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE 
CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: RICARDO ALVES DE MENONÇA (OAB 12464/AL), ADV: FERNANDA COSTA NORONHA 
ALBUQUERQUE (OAB 13791A/AL) - Processo 0713804-67.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas 
e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: Luis Paulo da Silva - WEMERSON DA SILVA GERONIMO - JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 
e outro - RÉU: GEAZI CARLOS DA SILVA LOPES - EVERTON CIPRIANO BARBOSA DE ARAUJO e outros - DENUNCIDO: ALEX 
SANTOS DE OLIVEIRA e outro - RÉU: MACIEL DA SILVA - LUCAS ANDRADE DA SILVA - LAILTON SANTOS LOPES DE LIMA e outros 
- REPTADO: JORDÃO WANDERSOND A CONCEIÇÃO - Autos n°: 0713804-67.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário Representante e Ministério Público: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Denunciado, Réu e Representado: Luis Paulo 
da Silva e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, dou ciência à(o) douta(o) representante do Ministério Público- GAECO, acerca da Decisão Interlocutória de págs.1500/1502, e, 
do que mais entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: ALTAIR OLIVEIRA COSTA (OAB 5538/AL), ADV: ANA NELY VIANA PEREIRA (OAB 11980/AL), ADV: WILTON MONTEIRO 
DA COSTA JUNIOR (OAB 12093/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: JOSÉ PEDRO 
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PATRIOTA (OAB 7607/AL) - Processo 0717566-91.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas 
Afi ns - DENUNCIDO: D.S.C.V.C. - J.J.S.V.J. - D.S.G.V.M. - D.F.S.V.P. e outros - Autos n°: 0717566-91.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal 
- Procedimento Ordinário Ministério Público: Policia Civil do Estado de Alagoas Denunciado: DAVI DA SILVA COELHO, vulgo Coelho e 
outros 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-GAECO, para que, no prazo de 05(cinco) dias, apresente as alegações fi nais em 
forma de memoriais. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista Judiciário

ADV: CAMILA MARIA DA SILVA MOREIRA (OAB 11613/AL), ADV: GEOBERTO BERNARDO DE LUNA (OAB 13507/AL) - Processo 
0718571-80.2019.8.02.0001 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Roubo Majorado - REPTADO: A.C. - A.A.C.J. - E. - A.E.S. e 
outros - DECISÃO Trata-se de análise de pedido de substituição de prisão preventiva da acusada SANIELE MARIA DOS SANTOS, fl s. 
400/412, sediado na alegação de que esta é mãe de dois fi lhos menores de 12 anos de idade. É o relato, no que importa. Fundamentamos 
e decidimos. Tratando-se de prisão preventiva, faz-se necessária a análise do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, 
que em seu texto reza ser imprescindível a prova da materialidade e indícios sufi cientes de autoria, trazendo, ainda, outros requisitos 
alternativos para sua aplicação, in verbis: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício sufi ciente de autoria. Nesse sentido, a prisão preventiva deve ser decretada como a última ratio, que só terá lugar 
quando vencidas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP, com redação dada pela lei nº. 12.403/2011) e presentes os 
pressupostos gerais de decretação de medida cautelar dispostos no art. 282, do CPP (com redação dada pela Lei nº. 12.403/2011), 
quais sejam, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de autoria. Vê-se nos autos que tais indícios se encontram pautados nos 
monitoramentos telefônicos realizados durante a fase inquisitorial, o que motivou a decretação da segregação cautelar da investigada, 
pelo que se julgava ser medida legitima - sacrifi car a liberdade do indivíduo em face do interesse maior da comunidade, a segurança. 
Dizemos liberdade sacrifi cada, porquanto a medida cautelar é um procedimento provisório, onde o inculpado não obteve a oportunidade 
de defender-se amplamente. Todavia, o que se verifi ca é que, quanto ao pedido formulado pela investigada, é que o mesmo se encaixa 
no rol do art. 318 do CPP. Tratam-se de hipóteses taxativas, contidas no art 318 do Código de Processo Penal, e que por se tratarem de 
circunstâncias que fogem da normalidade, por questões humanitárias e de assistência, exigem o arrefecimento do rigor carcerário. Neste 
ínterim, recente decisão proferida pelo STF no HC coletivo 143.641/SP imperou novos ditames acerca da ordem de prisão cautelar e 
exigiu uma reinterpretação da circunstância de cada caso concreto, ao nos depararmos com patentes casos do art. 318 do CPP. Nestes 
termos, uma prisão cautelar, não poderia se sobrepor ao melhor interesse de uma criança. Tal entendimento, foi sedimentado nos termos 
do HC coletivo HC 143.641/SP, apreciado pelo STF. Além disso, a mencionada decisão enalteceu a “cultura do encarceramento” que, 
conforme a decisão: se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em 
decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de 
outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente Trazendo tais refl exões para o caso concreto, não 
restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de 
causar dano irreversível e permanente às crianças fi lhas de mães presas. Veja-se que o referido HC exigiu de todos os juízes de primeiro 
grau uma nova interpretação do mencionado artigo e das circunstâncias que envolvem a prisão cautelar de mulheres que se amoldam 
ao artigo 318 do CPP. Neste sentido, os fundamentos apresentados no HC referido, destacam, dentre outros, a prioridade em resguardar 
o interesse do menor e as Regras de Bangkok, que assim descreve: “Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres 
grávidas e com fi lhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for 
grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do fi lho ou fi lhos e assegurando as 
diligências adequadas para seu cuidado.” Quanto à denunciada SANIELE MARIA DOS SANTOS, temos que está é genitora de duas 
crianças menores de doze anos, conforme certidões de nascimento às fl s. 410 e 411, nos termos do art. 318, V do CPP, não sendo 
reincidente, tal como faz prova a documentação de fl s. 412, devendo ter sua prisão cautelar substituída por prisão domiciliar, conforme o 
art. 318, V do CPP. Isto posto, SUBSTITUÍMOS A PRISÃO PREVENTIVA de SANIELE MARIA DOS SANTOS por PRISÃO DOMICILIAR 
c/c monitoramento eletrônico raio zero, com fulcro no art. 318, V, do CPP e art. 319, IX, do Código de Processo Penal. Advirta-se que a 
medida extrema (prisão preventiva) poderá ser retomada se, no curso do processo, sobrevierem razões que a justifi quem (art. 316 do 
CPP), mormente no que se refere ao comparecimento da denunciada aos atos do presente processo e o descumprimento das medidas 
aplicadas. Ofi cie-se o CMEP e o COPEN para que sejam adotadas as cautelas de praxe em razão da cautelar de monitoramento 
eletrônico aplicada. Expeça-se o competente alvará de soltura com a medida nominada em favor de SANIELE MARIA DOS SANTOS. 
Por fi m, ofi cie-se a autoridade policial para que remeta a este Juízo, no prazo de 05 dias, o relatório conclusivo das investigações, bem 
como as peças relativas ao cumprimento das medidas deferidas nos presentes autos. Alimente-se o histórico de partes. Intimações 
necessárias. Maceió , 09 de setembro de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

ADV: BRUNO SANTOS SOUSA (OAB 31616/BA), ADV: LUCKAS ANDRÉ CAMELLO VASCONCELOS (OAB 14333/AL), ADV: 
LUCKAS ANDRÉ CAMELLO VASCONCELOS (OAB 14333/AL), ADV: MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA NETO (OAB 15056/AL), ADV: 
RUAN VINÍCIUS GOMES DE LIMA (OAB 12587/AL), ADV: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES (OAB 4577/AL), ADV: LUIZ 
GUILHERME DE MELO LOPES (OAB 6386/AL), ADV: JOSÉ LUCIANO BRITTO FILHO (OAB 5594/AL), ADV: DANIEL FELIPE BRABO 
MAGALHÃES (OAB 7339/AL), ADV: ÁBDON ALMEIDA MOREIRA (OAB 5903/AL), ADV: FELIPE REBELO DE LIMA (OAB 6916/AL), ADV: 
JOBSON ESTEVÃO VENÂNCIO DA SILVA (OAB 14461/AL), ADV: JACKSON FARIAS SANTOS (OAB 2776/PE), ADV: ALESSANDRO 
JOSE DE OLIVEIRA PEIXOTO (OAB 6126/AL), ADV: SADRIANA SANTANA BEZERRA FARIAS (OAB 11725/AL) - Processo 0719556-
20.2017.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão de Bens - DENUNCIDA: E.M.S. - A.B.S. - A.B.S. - B.F.L. 
- A.F.S.N. - R.S.A.S. - M.L.N. e outros - VÍTIMA: A.M.A.S. - Autos n°: 0719556-20.2017.8.02.0001 Ação: Ação Penal - Procedimento 
Ordinário Representante e Ministério Público: Policia Civil do Estado de Alagoas e outros Denunciado e Vítima: ERIBERTA MARIA 
DA SILVA e outros 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-GAECO, para análise e parecer sobre o pedido da defesa de José 
Ednaldo Soares, às pgs. 3076/3082; e, do que mais entender de direito. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ely Macêdo Ferreira Analista 
Judiciário

ADV: ANDERSON BRUNO BARROS MONTEIRO (OAB 13135/AL), ADV: LUIZ JOSÉ MALTA GAIA FERREIRA (OAB 3404/AL), ADV: 
LUIZ DE ALBUQUERQUE MEDEIROS NETO (OAB 8800/AL), ADV: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS (OAB 6028B/AL) - Processo 
0721046-48.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - DENUNCIDO: JOAO ALVES 
DA SILVA - GILEUDO DA SILVA MOTA - JOSÉ ANÍBAL ALVES DA SILVA - AGRIZÔNIO ALVES DA SILVA - LUIZ COUTINHO ALVES - 
DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as alegações fi nais, em forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, 
em seguida a defesa, para o mesmo feito, no mesmo prazo, nos termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal. Maceió(AL), 
09 de setembro de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

ADV: JOÃO VICTOR ALMEIDA E SILVA (OAB 12533/AL), ADV: MARCOS ERNESTO BESERRA FILHO (OAB 12914/AL) - Processo 
0723871-23.2019.8.02.0001 - Auto de Prisão em Flagrante - Quadrilha ou Bando - INDICIADO: Diego Pinto Biondi Vieira - Raphael Maia 
Lins Salles - Autos nº: 0723871-23.2019.8.02.0001 Ação: Auto de Prisão Em Flagrante Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas 
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Indiciado: Diego Pinto Biondi Vieira e outro DECISÃO Trata-se de pedido aviado pela defesa dos investigados RAPHAEL MAIA LINS 
SALLES e DIEGO PINTO BIONDI VIEIRA, às fl s. 73/74, pretendendo a obtenção de imagens do circuito interno de estabelecimentos 
comerciais, nomeadamente “Edson Pousada”, “Star Frios”, “Ofi cina 4rodas” e “Chevrolet Boa Terra”, tudo no desiderato de esclarecer 
os fatos descortinados nos autos. Contudo, entendemos que não constitui cerceamento de defesa a operacionalização e consequente 
disponibilização das imagens diretamente em face deste juízo, mesmo porque destas terá amplo acesso a defesa requerente. Assim, 
DEFERIMOS EM PARTE a pugna de fl s. 73/74, pelo que determinamos que a secretaria providencie a expedição de ofício às empresas 
suso nominadas, requisitando-se-lhe o envio, no prazo de 05 (cinco) dias, das imagens gravadas no circuito interno de câmeras dos 
estabelecimentos, relativos aos dias 1, 2 e 3/09/2019 (dias anterior, posterior e o próprio dia dos fatos apurados nestes autos), a 
ser encaminhado ao endereço da 17ª Vara Criminal da Capital, localizado no cabeçalho do expediente: 1 - EDSON POUSADA: Rua 
Governador Silvestre Péricles, próximo à Praça Afrânio Salgado Lajes, nº 917, Bairro Jardim Tropical, Arapiraca/AL; 2 - OFICINA 
4RODAS: Rua Governador Silvestre Péricles, próximo à Praça Afrânio Salgado Lajes, nº 347, Bairro Jardim Tropical, Arapiraca/AL; 3 - 
STAR FRIOS: Rua Governador Silvestre Péricles, próximo à Praça Afrânio Salgado Lajes, nº 917, Bairro Jardim Tropical, Arapiraca/AL; 4 
- CHEVROLET BOA TERRA: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, próximo à Praça Afrânio Salgado Lajes nº. 770, Bairro Jardim Tropical, 
Arapiraca/AL. Tao logo sejam juntados os objetos da requisição supra, intimem-se as defesas para conhecimento e providências que lhes 
aprouver Cumpra-se. Ofi ciem-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

ADV: VICTOR FERNANDES CARVALHO (OAB 7696/AL) - Processo 0724898-12.2017.8.02.0001/07 - Restituição de Coisas 
Apreendidas - Estelionato - REQUERENTE: José Antônio da Silva - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do despacho exarado nos autos abaixo transcrito: DESPACHO, 
Proceda-se com a juntada do pleito de pg. 1 aos autos 724898-12.2017.8.02.0001/02, tendo em vista que encontra-se relacionado ao 
pedido ali formulado. Ciência à defesa. Após, dê-se baixa no presente. Maceió(AL), 16 de agosto de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 
17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL Maceió, 10 de setembro de 2019.

ADV: DIEGO VILLANOVA VASCONCELOS (OAB 13952/AL), ADV: YANNA CRISTINA DA SILVA MELO (OAB 14362/AL), ADV: 
CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA (OAB 13693/AL), ADV: RAFAEL AMAZONAS DE MIRANDA AVELAR DE FREITAS (OAB 
12290/AL), ADV: JORGE AGOSTINHO DE FARIAS (OAB 6818/AL), ADV: MINGHAN CHEN LIMA (OAB 15889/AL), ADV: ÍTALO PEREIRA 
PALMEIRA DOS SANTOS (OAB 12526/AL), ADV: WILTON MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (OAB 12093/AL), ADV: RONALD DE MELO 
LIMA (OAB 11129/AL), ADV: LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ), ADV: VALÉRIA CAVALCANTE SILVA 
(OAB 3883/AL) - Processo 0729633-59.2015.8.02.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - 
RÉ: D.G.S.L. - E.M.S.V.E. - R.B.S. - A.V.F.S. - J.I.S.S. - F.F.L. - M.L.I.S. e outros - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude de determinação judicial fl s.1829, abro vista dos autos ao 
advogado da parte Franciane Ferreira de Lima, Dr. WILTON MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR (OAB nº 12.093/AL), para apresentação 
da devida resposta à acusação, no prazo de 10 dias. Maceió, 09 de setembro de 2019. Valda Rabelo de Moraes Cordeiro Chefe de 
Secretaria

ADV: RAFAEL SOARES DE ALMEIDA (OAB 12851/AL), ADV: KARISSA MIRELE TERENCIO COSTA (OAB 13510/AL), ADV: 
SARAH AGNES SANTOS FREITAS (OAB 11400/AL), ADV: LUCAS ALMEIDA DE LOPES LIMA (OAB 12623/AL), ADV: IGOR FRANCO 
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 8139/AL), ADV: DAGOBERTO COSTA SILVA DE OMENA (OAB 9013/AL), ADV: YURI DE PONTES 
CEZARIO (OAB 8609/AL), ADV: HENRIQUE VASCONCELOS (OAB 8004/AL), ADV: MARCONDES RICARDSON TORRES COSTA 
(OAB 7848/AL), ADV: EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO (OAB 7963/AL), ADV: FRANCISCO DÂMASO AMORIM DANTAS 
(OAB 10450/AL) - Processo 0800174-78.2019.8.02.0001 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Peculato - REPTADO: A.R.S. - 
M.A.R.S. - H.S.A. - M.I.O.S. - M.D.E.D.S. - J.S.D. - K.V.L.L.S. - N.S.S. e outros - DECISÃO Em análise, às fl s. 1388/1389, o investigado 
JORGE DA SILVA DANTAS requereu o afastamento da ordem de sequestro dos bens dos veículos Fiat /Toro Volcanoat - placa ORM 
9033/AL; Honda/NX-4 Falcon - placa MUH0518AL; Honda/ C100 BI - placa MUN 7958AL, por ausência de demonstração de origem 
ilícita pelo Ministério Público. Alternativamente, requereu, ao menos a adoção de providência através do sistema RENAJUD ou Ofício 
para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de que seja permitida a emissão da guia de recolhimento dos tributos relativos aos veículos 
com ordem de restrição, bem como a sua livre circulação. De inicio, atestamos que a informação apresentada pelo requerente às fl s. 
1388/1389, que noticia a restrição de circulação dos veículos FIAT/TORO VOLCANOAT - placa ORM9033AL; HONDA/NX-4 FALCON 
-placa MUH0518AL; HONDA/C100 BI- placa- MUN7958AL está contida nos autos 0800111-87.2018. Neste âmbito, colacione-se cópia 
das petições 1239/1240 e 1388/1389 nos autos 0800111-87.2018, vindo aquele auto concluso para análise do requerimento. Outrossim, 
considerando que o requerente formulou requerimento alternativo visando o afastamento da ordem de sequestro de bens em razão dos 
veículos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, num prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste como entender de Direito. 
Maceió , 10 de setembro de 2019. JUÍZES INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

ADV: ROSSEMY ALVES DOSO (OAB 14118/AL), ADV: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO (OAB 11482/AL), ADV: ANDRÉIA 
COSTA FEITOSA (OAB 14065A/AL), ADV: JANINE NUNES SANTOS (OAB 12319/AL), ADV: SIDNEY ROCHA PEIXOTO (OAB 6217/
AL), ADV: JULIA NUNES SANTOS (OAB 13486/AL), ADV: PATRÍCIA DOS SANTOS VALÕES (OAB 15568/AL), ADV: BRUNO GUSTAVO 
ARAÚJO LOUREIRO (OAB 11379/AL), ADV: SIDNEY ROCHA PEIXOTO (OAB 6217/AL) - Processo 0848778-41.2017.8.02.0001 - 
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes da Lei de licitações - DENUNCIDO: E.B.S. - J.H.B.G. - R.E.T.P. - J.M.S. e outros - Ato 
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude de 
determinação judicial fl s. 1323 , abro vista dos autos aos advogados das partes para que apresentem suas alegações fi nais, no prazo 
legal. Maceió, 09 de setembro de 2019. Valda Rabelo de Moraes Cordeiro Chefe de Secretaria

Ábdon Almeida Moreira (OAB 5903/AL)
Abdon de Odilon Cândido Neto (OAB 10907/AL)
Alessandro Jose de Oliveira Peixoto (OAB 6126/AL)
Altair Oliveira Costa (OAB 5538/AL)
Ana Janaina da Silva Feitoza (OAB 9133/AL)
Ana Nely Viana Pereira (OAB 11980/AL)
Anderson Bruno Barros Monteiro (OAB 13135/AL)
Anderson Costa Cabral (OAB 12481/AL)
Andréia Costa Feitosa (OAB 14065A/AL)
Bruno Gustavo Araújo Loureiro (OAB 11379/AL)
Bruno Santos Sousa (OAB 31616/BA)
Camila Maria da Silva Moreira (OAB 11613/AL)
Carla Leticia Silva Lins (OAB 9428/AL)
Carlos Henrique Costa Mousinho (OAB 9527/AL)
Cícero Fernandes Mota Pedroza (OAB 13693/AL)
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Dagoberto Costa Silva de Omena (OAB 9013/AL)
Daniel Felipe Brabo Magalhães (OAB 7339/AL)
Daniel Wanderley de Santa Rita (OAB 7434/AL)
Diego Marcus Costa Mousinho (OAB 11482/AL)
Diego Villanova Vasconcelos (OAB 13952/AL)
Ednaldo Antonio da Silva (OAB 14287/AL)
Eduardo Luiz de Paiva Lima Marinho (OAB 7963/AL)
Felipe Rebelo de Lima (OAB 6916/AL)
FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/AL)
Fernando Antônio Dorviillé Moreira Júnior (OAB 14484/AL)
Francisco Dâmaso Amorim Dantas (OAB 10450/AL)

Francisco José Almeida de Oliveira (OAB 3773/AL)
Francisco Nascimento da Silva Neto (OAB 4721E/AL)
Gedir Medeiros Campos Júnior (OAB 6001/AL)
GEOBERTO BERNARDO DE LUNA (OAB 13507/AL)
Hely Max Cainã do Nascimento Souza (OAB 16017/AL)
Henrique Vasconcelos (OAB 8004/AL)
Igor Franco Pereira dos Santos (OAB 8139/AL)
Ítalo Pereira Palmeira dos Santos (OAB 12526/AL)
Jackson Farias Santos (OAB 2776/PE)
Janine Nunes Santos (OAB 12319/AL)
João Alves Salgueiro (OAB 3450/AL)
João Carlos Ferreira Amaro Correia (OAB 15533/AL)
João Luiz Batista da Silva (OAB 8986/AL)
João Victor Almeida e Silva (OAB 12533/AL)
Jobson Estevão Venâncio da Silva (OAB 14461/AL)
Jorge Agostinho de Farias (OAB 6818/AL)
Jose Ailton Tavares Oliveira (OAB 1741/AL)
José Balduino de Azevedo (OAB 10530/AL)
José Benedito Alves (OAB 4452/AL)
José Eudes Maia dos Santos (OAB 6028B/AL)
José Luciano Britto Filho (OAB 5594/AL)
José Pedro Patriota (OAB 7607/AL)
Juarez Ferreira da Silva (OAB 2725/AL)
Julia Nunes Santos (OAB 13486/AL)
Karissa Mirele Terencio Costa (OAB 13510/AL)
Lucas Almeida de Lopes Lima (OAB 12623/AL)
Lucas Guimarães Dória (OAB 7961/AL)
Luckas André Camello Vasconcelos (OAB 14333/AL)
Luiz de Albuquerque Medeiros Neto (OAB 8800/AL)
Luiz Guilherme de Melo Lopes (OAB 6386/AL)
Luiz José Malta Gaia Ferreira (OAB 3404/AL)
LUIZ OTAVIO CARNEIRO DE CARVALHO LIMA (OAB 161702/RJ)
Manoel Basílio da Silva Neto (OAB 13509/AL)
Marcelo Henrique Brabo Magalhães (OAB 4577/AL)
Marcondes Ricardson Torres Costa (OAB 7848/AL)
Marcos Ernesto Beserra Filho (OAB 12914/AL)
Marta Oliveira Lopes (OAB 19037/BA)
Maurício César Brêda Neto (OAB 15056/AL)
Minghan Chen Lima (OAB 15889/AL)
Murilo de Albuquerque Alcântara Sobrinho (OAB 12748/AL)
Nathália Camilo de Moraes (OAB 14055/AL)
Patrícia dos Santos Valões (OAB 15568/AL)
Pedro Jorge B. de Lima e Silva (OAB 268546/SP)
Rafael Amazonas de Miranda Avelar de Freitas (OAB 12290/AL)
Rafael Soares de Almeida (OAB 12851/AL)
Raphael dos Santos (OAB 10844/AL)
Reudo Heleno Amorim Pereira (OAB 3318A/AL)
Ricardo Alves de Menonça (OAB 12464/AL)
Ricardo Soares Moraes (OAB 6936/AL)
Rodrigo Alves O. dos Santos Xavier (OAB 10545/AL)
Ronald de Melo Lima (OAB 11129/AL)
Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB 8829/AL)
Ronaldo Felix de Oliveira
Rosaly Monteiro Damião Siqueira (OAB 12304/AL)
Rossemy Alves Doso (OAB 14118/AL)

Ruan Vinícius Gomes de Lima (OAB 12587/AL)
Sadriana Santana Bezerra Farias (OAB 11725/AL)
Sandro Vieira Fernandes (OAB 7254/AL)
Sarah Agnes Santos Freitas (OAB 11400/AL)
Shirley Fátima Duarte Oliveira de Almeida (OAB 6585B/AL)
Sidney Rocha Peixoto (OAB 6217/AL)
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Thiago Hennrique Silva Marques Luz (OAB 9436/AL)
Valéria Cavalcante Silva (OAB 3883/AL)
Victor Fernandes Carvalho (OAB 7696/AL)
WELLINGTON BARBOSA PITOMBEIRA JÚNIOR (OAB 10899/AL)
Wilton Monteiro da Costa Junior (OAB 12093/AL)
Yanna Cristina da Silva Melo (OAB 14362/AL)
Yuri de Pontes Cezario (OAB 8609/AL)

Centro Judiciário de Solução de Confl itos - CJUS - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA-CJUS/PROCESSUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0203/2019
ADV: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BARROS (OAB 15128/AL) - Processo 0702162-29.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 

- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Adriana Felix da Silva - Autos n°: 0702162-29.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Adriana Felix da Silva Réu: Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, Atual Denominação de Mc Donalds Comércio de 
Alimentos Ltda ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 
minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no 
prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 
apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes 
comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista 
Judiciária

ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL) - Processo 0703041-36.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Espécies 
de Contratos - AUTOR: José Jonas Santos da Silva - Autos n°: 0703041-36.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
José Jonas Santos da Silva Réu: Sabemi - Seguradora S/A ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado 
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu 
poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da 
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência 
da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: WALMIR VALENÇA SILVA FILHO (OAB 11233/AL), ADV: LARISSA AGOSTINHO WANDERLEY (OAB 11799/AL) - Processo 
0706317-51.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTORA: JEANE ALVES LEITE DA ROCHA e outros - 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: JOSÉ AVELAR BRANDÃO DA SILVA (OAB 3971/AL) - Processo 0709768-11.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Exoneração - ALIMENTAND: C.A.N. - Assentada - Genérico

ADV: JOÃO VICTOR MEDEIROS BARBOSA (OAB 12181/AL), ADV: MARCIA REGINA SILVA DE SOUZA (OAB 12669/AL) - 
Processo 0711365-15.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUTORA: Juliana de Fatima da Silva - Autos 
n°: 0711365-15.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Juliana de Fatima da Silva Réu: Provence Gestão Em Serviços 
Eireli Epp ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro de 2019, às 15 horas e 30 
minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no 
prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 
apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes 
comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista 
Judiciária

ADV: KAROLYNE DUARTE DE MELO SOUZA (OAB 15246/AL), ADV: MATHAUS CLEODON FRANÇA BARROS (OAB 16625/AL) - 
Processo 0711947-15.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTOR: Bruno Johnny da Silva Vasconcelos - Assentada 
- Genérico

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0712412-24.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação 
/ Revisão de Contrato - AUTOR: José Gouveia Neto - Autos n°: 0712412-24.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José 
Gouveia Neto Réu: Banco Itaúcard S/A ATO ORDINATÓRIO 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 03 de outubro de 
2019, às 15 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, 
Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não 
comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado 
com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de 
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. 
O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 
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10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. 
Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0714049-10.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - 
Revisão - AUTORA: Y.N.B.S.A.R.I.B.S. - Autos n°: 0714049-10.2019.8.02.0001 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Autor: Yasmim 
Nayane Batista dos Santos Araújo Representada Por Ivonete Batista dos Santos Réu: Izael Ferreira de Araújo ATO ORDINATÓRIO 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 14 de outubro de 2019, às 14 horas e 30 minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º 
e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça 
e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: LEONEL QUINTELA JUCÁ (OAB 2997/AL) - Processo 0714081-15.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - 
Família - AUTOR: A.C.S. - Autos n°: 0714081-15.2019.8.02.0001 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Autor: Antonio Cordeiro da 
Silva Réu: Erika Catarina Cordeiro ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro 
de 2019, às 15 horas e 30 minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do 
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá 
oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da 
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência 
da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: MARIA DO CARMO SILVA (OAB 6932/AL) - Processo 0715614-09.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - 
Alimentos - ALIMENTAND: J.C.Q.F.R.M.H.Q.A. - Assentada - Genérico

ADV: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL), 
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 14858A/AL), ADV: HARRY FRIEDRICHSEN JUNIOR (OAB 27584/SC), ADV: GERMANO GUSTAVO 
LINZMEYER (OAB 23781/SC) - Processo 0715636-67.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- AUTOR: Manoel de Oliveira - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: STEFANI CODECEIRA R. VASCONCELOS TELLES (OAB 45679/PE), ADV: ISAAC MASCENA LEANDRO (OAB 11966/AL), 
ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0716095-69.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Bancários - AUTOR: Orlando Alves Silva Ribeiro - RÉU: Banco BMG S/A - 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 10 de 
outubro de 2019, às 14 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), ADV: FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (OAB 24102/PR), 
ADV: PAULO HENRIQUE FERREIRA (OAB 894B/PE), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL), ADV: ISOLDA 
CAVALCANTE DE OLIVEIRA (OAB 16220/AL), ADV: PATRICIA PONTAROLI JANSEN (OAB 33825/PR), ADV: ANDREIA DE LIMA 
BRANDAO (OAB 10677/AL) - Processo 0717007-66.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Capitalização / Anatocismo - AUTOR: 
Benedito Francisco dos Santos Filho - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: AILTON CAVALCANTE BARROS (OAB 14205/AL) - Processo 0717428-56.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Dissolução - AUTORA: J.M.S. - Autos n°: 0717428-56.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Josiete Maria da Silva Réu: 
José Benedito da Silva ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 16 horas, 
no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, Fórum Desembargador 
Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento 
injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de 
até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, 
I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 
última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da 
cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias 
de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de 
setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: CARLA CAROLINA DE LIMA VIEIRA (OAB 15492/AL), ADV: CAROLINE NEIVA CHRISTOFANO MACEDO (OAB 15766/AL), 
ADV: MARCELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), ADV: ANDRÉ LUIZ SANTOS (OAB 12663B/AL), ADV: HUDSON JOSE 
RIBEIRO (OAB 150060/SP), ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP), ADV: CATARINA FIRMINO DA SILVA 
(OAB 11106/AL), ADV: WELSON GASPARINI JÚNIOR (OAB 116196/SP), ADV: ADILSON FALCÃO DE FARIAS (OAB 1445A/AL), ADV: 
ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), ADV: PABLO HENRIQUE 
DE ASSUNÇÃO SOARES (OAB 12628/AL) - Processo 0717680-59.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão 
de Contrato - AUTOR: Edvânio Araújo da Silva - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da 
mesma.

ADV: MYLENA DA SILVA CELESTINO (OAB 13471/AL) - Processo 0717722-11.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Alimentos - AUTOR: Caio Henrique Barros dos Santos - Autos n°: 0717722-11.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Caio 
Henrique Barros dos Santos Réu: Wellington Lima dos Santos ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 16 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 
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3º piso, sala 301, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e 
§9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça 
e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: RODRYGO TIAGO BEZERRA (OAB 7598/AL) - Processo 0717965-52.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Família - AUTORA: 
R.M.S.M.A. - Assentada - Genérico

ADV: ARTHUR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO (OAB 9330/AL) - Processo 0718186-35.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso 
- Dissolução - AUTOR: G.S.N. - Autos n°: 0718186-35.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Givanildo Silva do Nascimento 
Réu: Maria Roseane de Melo Silva ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 
2019, às 14 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, 
Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não 
comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado 
com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de 
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. 
O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 
10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. 
Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: JOSÉ AVELAR BRANDÃO DA SILVA (OAB 3971/AL) - Processo 0718709-47.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: C.G.R.M.C.S.S. - Assentada - Genérico

ADV: RICARDO NOBRE AGRA (OAB 3595/AL) - Processo 0719325-22.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTORA: 
E.L.C.S. - Autos n°: 0719325-22.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Elisangela Luzia Cardoso dos Santos Réu: Heitor Jose 
Didone ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 14 horas, no CJUS 
PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, Fórum Desembargador Jairon 
Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado 
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu 
poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da 
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência 
da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: ÍTALO MEIRA DA SILVEIRA (OAB 7616/AL) - Processo 0719686-39.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e 
Danos - AUTOR: Ricardo Brol Amaral - Autos n°: 0719686-39.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Ricardo Brol Amaral 
Litisconsorte Passivo e Réu: Yamaha Motor do Brasil Ltda. e outro ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado 
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu 
poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da 
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência 
da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: GILSON SAMPAIO TENÓRIO (OAB 13148/AL) - Processo 0719732-28.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Reconhecimento / Dissolução - AUTORA: E.P.R.A. - Autos n°: 0719732-28.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Elizabete 
Porangaba Rebelo Acioly Réu: Nicole Porangaba Rebelo Acioly e outro ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 16 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 
206, 3º piso, sala 301, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º 
e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça 
e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: JOSÉ AVELAR BRANDÃO DA SILVA (OAB 3971/AL) - Processo 0719803-30.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: A.L.A.H.I.R.A.M.P.S. - Autos n°: 0719803-30.2019.8.02.0001 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 Alimentando: Adrian Levi, Arthur Henrique e Ingrid Raísa Ana Maria Pereira da Silva Alimentante: Cícero Rosa de Lima Filho 
ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 14 horas, no CJUS 
PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, Fórum Desembargador Jairon 
Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado 
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois 
por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu 
poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da 
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audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência 
da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 
Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0720365-39.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Casamento - 
AUTOR: G.F.S.L. - Autos n°: 0720365-39.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Gerand Ferreira dos Santos Lima Réu: Serjiane 
Rodrigues dos Santos Lima ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 
2019, às 14 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 301, 
Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não 
comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado 
com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de 
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. 
O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 
10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. 
Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: GUSTAVO FERREIRA GOMES (OAB 5865/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO JAMBO MUNIZ FALCÃO (OAB 5589/AL), ADV: 
TATIANA SIMÕES NOBRE PIRES ARAÚJO (OAB 8344/AL), ADV: ALLINE PORFIRIO FERREIRA (OAB 11027/AL), ADV: SAVIO LÚCIO 
AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL) - Processo 0720496-58.2012.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: José 
Hermes Barbosa Cavalcante - Fabrício de Moraes Cavalcante - Paula de Moraes Cavalcante - Polliane de Moraes Cavalcante - Liliane 
de Moraes Cavalcante - RÉ: Santa Casa de Misericórdia de Maceió e outro - 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 09 de outubro de 2019, às 14 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: MARIA DO CARMO SILVA (OAB 6932/AL) - Processo 0720904-05.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Investigação 
de Paternidade - AUTORA: Louise Maria Paz Ferreira Rep Por Graciela Marcia Paz Ferreira - 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 10 de outubro de 2019, às 17 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. 
ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 
considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no 
prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 
apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes 
comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos.

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0721749-37.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: M.J.C. - Autos n°: 0721749-37.2019.8.02.0001 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Maria José Cupertino Réu: Edvan Oliveira 
Cupertino ATO ORDINATÓRIO 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 14 de outubro de 2019, às 15 horas e 30 
minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no 
prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 
apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes 
comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista 
Judiciária

ADV: CAROLINE BRASIL NOGUEIRA (OAB 15235/CE), ADV: DANNIEL ALLISON DA SILVA COSTA (OAB 20892/BA), ADV: RAQUEL 
DIAS MAGALHÃES (OAB 22808B/CE), ADV: MARDEN DE CARVALHO CALHEIROS LOPES (OAB 16300/AL), ADV: ELIZA MARIA 
BEZERRA DE SOUZA (OAB 26064/CE), ADV: ANTONIO FRANCISCO COSTA (OAB 491A/BA) - Processo 0721818-69.2019.8.02.0001 
- Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Karleanny Freitas Dantas - Leonardo Freitas Dantas de Farias - RÉU: 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAMED e outro - DESPACHO Observando pedido requerido 
pela parte requerida as fl s 117/118 dos autos. Defi ro pedido de adiamento , devendo a secretaria marcar nova data de audiência .

ADV: DANNIEL ALLISON DA SILVA COSTA (OAB 20892/BA), ADV: ANTONIO FRANCISCO COSTA (OAB 491A/BA), ADV: RAQUEL 
DIAS MAGALHÃES (OAB 22808B/CE), ADV: MARDEN DE CARVALHO CALHEIROS LOPES (OAB 16300/AL), ADV: ELIZA MARIA 
BEZERRA DE SOUZA (OAB 26064/CE), ADV: CAROLINE BRASIL NOGUEIRA (OAB 15235/CE) - Processo 0721818-69.2019.8.02.0001 
- Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Karleanny Freitas Dantas - Leonardo Freitas Dantas de Farias 
- RÉU: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAMED e outro - 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 14 de outubro de 2019, às 13 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da 
mesma.

ADV: LUCIANA MARTINS DE FARO (OAB 6804B/AL) - Processo 0721910-47.2019.8.02.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução 
- AUTOR: L.F.S. - 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 10 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 minutos, a 
seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento 
injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de 
até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, 
I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 
última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da 
cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias 
de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos.

ADV: MARIA DO CARMO SILVA (OAB 6932/AL) - Processo 0722029-08.2019.8.02.0001 - Cumprimento de sentença - 
Reconhecimento / Dissolução - AUTORA: Tatiane do Bomfi m Silva - 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 10 de 
outubro de 2019, às 17 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º 
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NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e 
será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos.

ADV: ANDRE DE MACEDO VERAS (OAB 13048/AL) - Processo 0722876-10.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Indenização 
por Dano Material - AUTOR: André Gustavo de Albuquerque Costa - Autos n°: 0722876-10.2019.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: André Gustavo de Albuquerque Costa Réu: Tim Celular S/A ATO ORDINATÓRIO 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 10 de outubro de 2019, às 13 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 
3º piso, sala 301, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e 
§9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça 
e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: ERIK DOUGLAS BARRETO SOBRINHO (OAB 12505/AL), ADV: WANDECK VELOSO NETO (OAB 5507/AL), ADV: CARLOS 
HENRIQUE DE LIMA COSMO (OAB 5446/AL), ADV: THIAGO SOUTO AGRA (OAB 7697/AL), ADV: ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA 
CRUZ (OAB 11615/AL) - Processo 0724078-61.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - AUTOR: Eduardo Jorge 
Cavalcanti Vasconcelos - Eireli - RÉU: Bello Charque Alimentos Ltda. - 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 09 de 
outubro de 2019, às 14 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0724344-09.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Família - AUTORA: L.C.S.R.R.N.A.S.G.L.S.S. - 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 10 de outubro de 2019, 
às 17 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não 
comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado 
com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de 
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. 
O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 
10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos.

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0724402-12.2019.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Fixação - ALIMENTANT: W.F.S. - Autos n°: 0724402-12.2019.8.02.0001 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
Alimentando: Lara Beatriz Fagundes Cardoso Rep Por Sua Genitora Samara Regina Cardoso da Cruz Alimentante: Wills Fagundes 
da Silva ATO ORDINATÓRIO 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 14 de outubro de 2019, às 14 horas e 30 
minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida 
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no 
prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 
apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes 
comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista 
Judiciária

ADV: LUIZ ANTÔNIO GUEDES DE LIMA (OAB 8217/AL) - Processo 0726894-11.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Família 
- AUTORA: Luciane dos Santos - Autos n°: 0726894-11.2018.8.02.0001 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Luciane dos Santos Réu: 
Sandra Vanessa de Melo Galvão e outro ATO ORDINATÓRIO 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 10 de 
outubro de 2019, às 16 horas, no CJUS PROCESSUAL, situada no Fórum desta Comarca, sito Avenida Jucá Sampaio, 206, 3º piso, sala 
301, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro. Intimações necessárias. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: 
“ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será 
sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: FELIPE DE PADUA CUNHA DE CARVALHO (OAB 5206/AL), ADV: JOSÉ ADALBERTO PETEAN JÚNIOR (OAB 7830/AL), 
ADV: LUIZ ANDRÉ BRAGA GRIGÓRIO (OAB 10741/AL), ADV: ANDRE REBELO COSTA (OAB 11569/AL), ADV: FABIO SANTOS 
EVANGELISTA DA SILVA (OAB 12423B/AL) - Processo 0726965-52.2014.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Pagamento - AUTOR: O 
BORRACHÃO LTDA - 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 minutos, a seguir, 
passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DANIELA MEDEIROS DE GOUVEIA (OAB 15224/AL), ADV: CAROLINE NEIVA CHRISTOFANO MACEDO (OAB 15766/AL), 
ADV: CARLA CAROLINA DE LIMA VIEIRA (OAB 15492/AL), ADV: ANDRÉ LUIZ SANTOS (OAB 12663B/AL), ADV: CATARINA FIRMINO 
DA SILVA (OAB 11106/AL), ADV: GUSTAVO DA SILVA CRUZ (OAB 9500/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: 
ADILSON FALCÃO DE FARIAS (OAB 1445A/AL), ADV: CARLA PAIVA DE FARIAS (OAB 6427/AL) - Processo 0728805-58.2018.8.02.0001 
- Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Genesis Cardoso de Almeida - 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 
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de Conciliação, para o dia 09 de outubro de 2019, às 16 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.
ADV: GUSTAVO RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 8783/AL), ADV: ANDERSON SOARES DA COSTA (OAB 8795/AL) - Processo 0729111-

27.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: Paulo Sérgio dos Santos - Autos n°: 0729111-27.2018.8.02.0001 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Paulo Sérgio dos Santos Réu: Mapfre Seguros Gerais S/A ATO ORDINATÓRIO 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 09 de outubro de 2019, às 16 horas e 30 minutos. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: 
“ O não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será 
sancionado com a multa de até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
da União ou do Estado”.Art 335, I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
autocomposição”. O Pedido da cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por 
petição no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ 
Defensores Públicos. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ana Paula Araújo Rodrigues Analista Judiciária

ADV: MARLINA LÉA MARQUES DOS ANJOS (OAB 7774/AL) - Processo 0729662-07.2018.8.02.0001 - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Revisão - AUTOR: M.G.L. - 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 10 de outubro de 2019, às 17 horas, a 
seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento 
injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de 
até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, 
I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 
última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da 
cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias 
de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos.

ADV: FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 9386/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/
PE) - Processo 0732831-02.2018.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Luiz Carlos Alves 
Moreira - RÉU: Banco BMG S/A - 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 03 de outubro de 2019, às 15 horas, a 
seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. ADVERTÊNCIA: ART334 §8º e §9º NCPC: “ O não comparecimento 
injustifi cado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório da justiça e será sancionado com a multa de 
até 2% ( dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.Art 335, 
I NCPC: O réu poderá oferecer poderá a Contestação no prazo de 15( quinze) dias da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 
última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”. O Pedido da 
cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, deverá ser feito, por petição no prazo de 10 (dez) dias 
de antecedência da audiência designada. Devem as partes comparecerem com seus advogados/ Defensores Públicos.

ADV: JANAINA DA SILVA BEZERRA FERREIRA (OAB 7728/AL) - Processo 0733566-69.2017.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Obrigações - REQUERENTE: Atlântica Motos Ltda - 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 09 de outubro de 2019, 
às 13 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

Adilson Falcão de Farias (OAB 1445A/AL)
Ailton Cavalcante Barros (OAB 14205/AL)
Alexandre Pasquali Parise (OAB 112409/SP)
ALLINE PORFIRIO FERREIRA (OAB 11027/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Anderson Soares da Costa (OAB 8795/AL)
Andre de Macedo Veras (OAB 13048/AL)
André Luiz Santos (OAB 12663B/AL)

ANDRE REBELO COSTA (OAB 11569/AL)
andreia de lima brandao (OAB 10677/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antônio de Pádua Almeida Cruz (OAB 11615/AL)
Antonio Francisco Costa (OAB 491A/BA)
Arthur Fernandes dos Anjos Carvalho (OAB 9330/AL)
Carla Carolina de Lima Vieira (OAB 15492/AL)
Carla Paiva de Farias (OAB 6427/AL)
Carlos Henrique de Lima Cosmo (OAB 5446/AL)
Caroline Brasil Nogueira (OAB 15235/CE)
Caroline Neiva Christofano Macedo (OAB 15766/AL)
Catarina Firmino da Silva (OAB 11106/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Daniela Medeiros de Gouveia (OAB 15224/AL)
Daniela Times Ribeiro (OAB 18880/PE)
Danniel Allison da Silva Costa (OAB 20892/BA)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
Eliza Maria Bezerra de Souza (OAB 26064/CE)
Erik Douglas Barreto Sobrinho (OAB 12505/AL)
Fábio José dos Santos Guimarães (OAB 9386/AL)
FABIO SANTOS EVANGELISTA DA SILVA (OAB 12423B/AL)
FELIPE DE PADUA CUNHA DE CARVALHO (OAB 5206/AL)
Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão (OAB 5589/AL)
Flaviano Bellinati Garcia Perez (OAB 24102/PR)
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER (OAB 23781/SC)
Gilson Sampaio Tenório (OAB 13148/AL)
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Gustavo da Silva Cruz (OAB 9500/AL)
Gustavo Ferreira Gomes (OAB 5865/AL)
Gustavo Ribeiro de Almeida (OAB 8783/AL)
Harry Friedrichsen Junior (OAB 27584/SC)
Hudson Jose Ribeiro (OAB 150060/SP)
Isaac Mascena Leandro (OAB 11966/AL)
Isolda Cavalcante de Oliveira (OAB 16220/AL)
Ítalo Meira da Silveira (OAB 7616/AL)
Janaina da Silva Bezerra Ferreira (OAB 7728/AL)
João Victor Medeiros Barbosa (OAB 12181/AL)
José Adalberto Petean Júnior (OAB 7830/AL)
José Avelar Brandão da Silva (OAB 3971/AL)
KAROLYNE DUARTE DE MELO SOUZA (OAB 15246/AL)
Larissa Agostinho Wanderley (OAB 11799/AL)
Leonel Quintela Jucá (OAB 2997/AL)
Luciana Martins de Faro (OAB 6804B/AL)
Luiz André Braga Grigório (OAB 10741/AL)
Luiz Antônio Guedes de Lima (OAB 8217/AL)
Luiz Fernando de Oliveira Barros (OAB 15128/AL)
Marcelo Augusto de Souza (OAB 196847/SP)
Marcia Regina Silva de Souza (OAB 12669/AL)
Marden de Carvalho Calheiros Lopes (OAB 16300/AL)
Maria do Carmo Silva (OAB 6932/AL)
Marlina Léa Marques dos Anjos (OAB 7774/AL)
Mathaus Cleodon França Barros (OAB 16625/AL)
Mylena da Silva Celestino (OAB 13471/AL)
Pablo Henrique de Assunção Soares (OAB 12628/AL)
Pasquali Parisi e Gasparini Junior (OAB 4752/SP)
Patricia Pontaroli Jansen (OAB 33825/PR)

Paulo Henrique Ferreira (OAB 894B/PE)
Raquel Dias Magalhães (OAB 22808B/CE)
Ricardo Nobre Agra (OAB 3595/AL)
Rodrygo Tiago Bezerra (OAB 7598/AL)
Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
Sergio Schulze (OAB 14858A/AL)
STEFANI CODECEIRA R. VASCONCELOS TELLES (OAB 45679/PE)
Tatiana Simões Nobre Pires Araújo (OAB 8344/AL)
Thiago Souto Agra (OAB 7697/AL)
Walmir Valença Silva Filho (OAB 11233/AL)
Wandeck Veloso Neto (OAB 5507/AL)
WELSON GASPARINI JÚNIOR (OAB 116196/SP)

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

1º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 1 º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0282/2019
ADV: PAULO CÉSAR DE SOUZA E SILVA (OAB 15310/AL), ADV: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (OAB 310300/SP) - 

Processo 0000379-98.2018.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - DEMANDANTE: Kennel 
Veterinária - DEMANDADO: telefonica Brasil S.A ( vivo) - Autos n° 0000379-98.2018.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Demandante: Kennel Veterinária Demandado: telefonica Brasil S.A ( vivo) SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 
art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência proposta por 
MC AQUINO EPP (KENNEL VETERINÁRIA) em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), atribuindo à causa o valor de R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais). Devidamente citado/intimado para comparecer à audiência de conciliação e instrução e, 
consequentemente, apresentar defesa, a empresa demandada assim o fez, conforme se vê às fl s. 129/148. Decido. Ante os fatos e 
fundamentos alegados, verifi ca-se que a demandante possui contrato com a demandada. Em outubro de 2018, a demandada bloqueou 
a linha principal do demandante, tendo aquela suspendido os serviços de sua linha telefônica pelo período de 37 (trinta e sete) dias. A 
demandante alega que entrou em contato com a demandada 18 (dezoito) vezes, no período em que a linha estava bloqueada, fazendo, 
inclusive, a juntada dos números dos protocolos das ligações, as quais foram objeto de inversão do ônus da prova. Contudo, em que 
pese os contatos estabelecidos, a demandada não resolveu o problema, o que acarretou um enorme prejuízo para a demandante, que 
comunica-se com boa parte de seus clientes pela linha ora bloqueada. Pois bem. Ao alegar que a demandante solicitou o cancelamento 
da linha principal, a demandada toma para si o ônus de provar o que alega, o que não ocorreu, haja vista não ter juntado qualquer prova 
capaz de subsidiar suas alegações. Nesse contexto, assiste razão à promovente em pleitear indenização por danos morais perante a 
demandada, vez que teve seu serviço suspenso, sem aviso prévio, e sem que tenha concorrido para tanto. Dessa maneira, é imperioso 
reconhecer, na espécie, a responsabilidade civil da demandada, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002 e do art. 5º, V e X da 
CRFB/1988, pois esta agiu de forma nociva com a demandante. Incidente, na espécie, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
que assim dispõe: “Art. 14 - O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causado aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e risco.”. Verifi cado todo transtorno sofrido pela demandante em razão de conduta indevida praticada pela demandada, deve 
ser a mesma compensada pelos transtornos morais sofridos. Aliás, este é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais de Justiça do 
Rio Grande do Sul e de São Paulo, à guisa de exemplo, quando há cancelamento de serviço sem solicitação do interessado, in verbis: 
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE 
PAGAMENTO, O QUE NÃO VEIO AOS AUTOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. LINHA TELEFÔNICA 
CANCELADA INDEVIDAMENTE. PREJUÍZO À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEMANDANTE QUE RESTOU DEMONSTRADO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$2.000,00, VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E ESTÁ 
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJ-RS. Recurso Cível Nº 71007230923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 
26/10/2017). (grifei) ____________________________________ ________ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA FIXA - DÍVIDA 
INEXISTENTE - AUTOR SOFREU DIVERSAS COBRANÇAS INDEVIDAS, AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM ÓRGÃOS 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E TRANSTORNOS NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM SUCESSO - SE NÃO 
BASTASSE ISSO, AINDA TEVE A SUA LINHA TELEFÔNICA CANCELADA INDEVIDAMENTE PELA RÉ - FATOS QUE NÃO 
CONFIGURAM MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - OFENSA QUE DECORRE DO SIMPLES FATO DA 
VIOLAÇÃO DO DIREITO DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 - ADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO - 
DESCABIMENTO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO 
QUE SE MOSTRA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP : 
10124917620168260223 SP 1012491-76.2016.8.26.0223. Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 10/10/2017. 
Julgamento: 10/10/2017. Relator: Paulo Roberto de Santana) (grifei) À luz de todos os fundamentos expostos acima, entende o juízo 
que, na hipótese vergastada, tem razão a parte demandante em sua pretensão, vez que se encontram presentes todos os pressupostos 
da responsabilidade civil, visto que o dano impetrado não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, de modo que o 
demandante faz jus à reparação que pleiteia, a título de dano moral. Por fi m, quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, 
deixo de apreciá-lo, vez que, em que pese a parte autora tenha juntado aos autos movimentações fi nanceiras de alguns períodos, o juízo 
está impossibilitado de arbitrar qualquer valor a título de lucros cessantes, vez que é imprescindível que esteja nos autos uma planilha 
de movimentações fi nanceiras (lucros e débitos) dos meses de agosto, setembro e outubro, por exemplo, a fi m de que seja quantifi cado 
o real prejuízo da demandante no período em que a linha permaneceu suspensa. Isto posto, com fulcro nos art. 5º, V e X da CF/1988, 
arts. 186 e 927 do CC/2002 c/c arts. 6º - IV e VI e 14, §1º - I e II do CPDC julgo PROCEDENTE a presente ação, determinando à 
demandada TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) pagar à demandante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação 
pelos transtornos e abalo psicológico que lhe causou, constrangendo-o, impondo-lhe fi car incomunicável com seus clientes pelo período 
de 37 dias, ao bloquear a sua linha telefônica, de forma nociva, apesar do adimplemento da mesma. Por fi m, deixo de apreciar o pedido 
de indenização por lucros cessantes. Havendo condenação em dano material, o valor arbitrado deve sofrer correção monetária, pelo 
INPC, desde a data do efetivo prejuízo (data do evento danoso), a teor do que dispõe a Súmula nº 43 do STJ, verbis: “incide correção 
monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. No que concerne ao dano moral, a correção monetária deverá 
ser feita pelo mesmo índice (INPC), desde a data do arbitramento, consoante enunciado da Súmula nº 362 do STJ, que disciplina, 
verbis: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Com relação aos juros 
moratórios, em se tratando de relação contratual, sobre os danos material e moral devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, contados a partir da citação, consoante estabelecem os arts. 405 e 406, do Código Civil c/c art. 161, §1º do Código Tributário 
Nacional; em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem obedecer ao que dispõe a Súmula nº 54 do STJ, que 
estabelece, verbis: “os juros moratórios fl uem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Sem custas e 
honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, caso não satisfeito o direito do demandante, 
havendo solicitação, inicie-se a execução. Fica desde já a demandada advertida que, após 15 dias do trânsito em julgado, em caso de 
inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 523, § 1º, do CPC e, a 
requerimento do credor, realizar-se-á a penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 do citado diploma legal. Publique-se. Registre-
se. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA (OAB 3005/AL) - Processo 0001069-69.2014.8.02.0091 - Execução de Título 
Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - DEMANDANTE: Abigail Gomes Camelo Patriota - Processo 
n°: 0001069-69.2014.8.02.0091 Ação: Execução de Título Extrajudicial Demandante: Abigail Gomes Camelo Patriota Demandado: Diogo 
Fortes Jatobá e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Alagoas, intime-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que o 
renajud foi negativo, sob pena de arquivamento. Maceió, 10 de setembro de 2019 Cleodjane Maria Maranhão Melo Analista Judiciário

ADV: JAILDA COSTA MELLO MURITIBA (OAB 1820/AL) - Processo 0700006-26.2018.8.02.0091/01 - Cumprimento de sentença - 
Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio do Edifício Comercial The Square Park Offi ce - Autos n° 0700006-26.2018.8.02.0091/01 
Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Condomínio do Edifício Comercial The Square Park Offi ce Executado: Portobelo Empreendimentos 
Ltda e outro Vistos, etc... Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre 
as partes, para surtir os efeitos de direito, na forma do art. 57 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, 
a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei nº 9.099/95. 
Intimações devidas. Maceió - AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700130-72.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - 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 e 
Instrução, para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 8 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: FRANCISCO VASCO TENÓRIO (OAB 8170/AL) - Processo 0700159-25.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condominio Jatiuca Trade Residence - Autos n° 0700159-25.2019.8.02.0091 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Condominio Jatiuca Trade Residence Réu: Sítio Jatiúca Empreendimento Imobiliário 
Spe Ltda SENTENÇA Vistos, etc... Dispensado o relatório, a teor do art. 38,in fi ne,da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 485, VIII, do 
CPC/15, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida às fl s. 160, para que surta os efeitos de direito, extinguindo o processo. Sem custas. 
Decorrido o prazo do recurso, independentemente de novo despacho, arquive-se o feito com baixa. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 
de setembro de 2019   Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: TACIANE RODRIGUES DE LIMA (OAB 10939/AL), ADV: MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 28624/BA), ADV: 
DARLENE LIRA OLIVEIRA (OAB 12681/AL), ADV: ANDRÉA FREIRE TYNAN (OAB 10699A/AL), ADV: ENY BITTENCOURT (OAB 29442/
BA) - Processo 0700178-36.2016.8.02.0091 - Petição - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Williams Roberto do Carmo 
Maia - REQUERIDO: Banco Itau - Autos n° 0700178-36.2016.8.02.0091 Ação: Petição Requerente: Williams Roberto do Carmo Maia 
Requerido: Banco Itau SENTENÇA Vistos, etc. Os presentes embargos, opostos com pretensão declaratória não merecem acolhimento, 
uma vez que a embargante objetiva, na verdade, por via oblíqua, ver modifi cada a decisão que ataca e, assim, contraria o disposto no 
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art. 48, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1.022, I e II, do CPC. No caso em espécie, a pretensão da embargante é, claramente, reforma 
da sentença e, mais até anulatória do que foi decidido, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme disposto 
nos artigos supracitados. Isto posto, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, conheço os embargos opostos para negar-lhe provimento, 
por não vislumbrar omissão e/ou contradição no decisum atacado, mantendo in totum a decisão às fl s. 92-95 do processo principal. 
Por fi m, deixo de aplicar a penalidade estabelecida no art. 1.026, § 2°, do CPC, por entender que os presentes embargos declaratórios 
não possuem caráter protelatório. Decorrido o prazo legal, determino o arquivamento dos presentes autos dependentes. Cumpra-se. 
Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: FRANCISCO VASCO TENÓRIO (OAB 8170/AL), ADV: FRANCIS TED FERNANDES (OAB 208099/SP) - Processo 0700194-
82.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condominio Jatiuca Trade Residence 
- RÉU: Gafi sa Sa e outro - 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 e Instrução, para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas e 20 
minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: ARTHUR DE ARAÚJO CARDOSO NETTO (OAB 3901/AL) 
- Processo 0700374-98.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Iracy de 
Medeiros Cardozo - RÉU: C&a Modas Ltda - Autos n° 0700374-98.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: 
Iracy de Medeiros Cardozo Réu: Ca Modas Ltda S E N T E N Ç A Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta 
por IRACY DE MEDEIROS CARDOZO em desfavor de CA MODAS LTDA, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Dispensado o relatório, a teor do art. 38,in fi ne,da Lei nº 9099/95, e inaplicável o art. 489 do CPC, conforme Enunciado 162 do FONAJE, 
verbis: ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa 
previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifi ca-se que a demandante reclama ter sofrido 
furto de sua carteria no interior da loja demandada, contendo “RG, CPF, cartões de crédito (CA, Riachuelo e Hipercard), cartões do plano 
de sáude (Amil dental e Saúde Excelsior), cartões bancários da CEF e algum dinheiro” (fl . 03). Aduz, ainda, que, percebido o furto, 
dirigiu-se à Caixa Econômica Federal para bloquear seus cartões, momento em que tomou conhecimento que já havia sofrido prejuízo 
de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrente de saque e transferência feitos sem sua autorização ou conhecimento. Amparando suas 
alegações, a demandante apresentou nos autos Boletim de Ocorrência (fl s. 15-16) narrando os fatos à autoridade policial e comprovante 
das movimentações bancárias realizadas por farsante (fl . 17). A demandada, por sua vez, sustentou nos autos que não houve conduta 
ilícita de sua parte, ressaltando que “A CA não agiu em qualquer momento com dolo ou culpa, tampouco deu causa a qualquer dano 
eventualmente sofrido pela Autora.” (fl . 26). A teoria da responsabilidade civil pressupõe a concomitância de três elementos para justifi car 
o dano, a saber: “prática de ato ilícito pela ré, ocorrência de dano ao autor e nexo causal entre o primeiro e o segundo elemento”. É 
entendimento pacífi co, em relação a furtos e roubos ocorridos em estabelecimentos comerciais, que somente há a responsabilidade 
objetiva quando o local é responsável pela guarda e vigilância do bem, como nos casos de estacionamentos e estabelecimentos 
bancários. Esse é o fundamento para as Súmulas 130 e 479 do STJ: Súmula 130 STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela 
reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Súmula 479 STJ: As instituições fi nanceiras respondem 
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 
bancárias. Contudo, tem-se, in casu, que a carteira da consumidora, objeto pessoal, estava na guarda e vigilância da mesma. Logo, 
quando a demandante afi rma ter sido furtada no interior do estabelecimento comercial, mesmo em shopping center, constata-se que a 
mesma incorreu em culpain vigilando. Esse também é o entendimento predominante na jurisprudência, como, à guisa de exemplo, os 
julgados abaixo: FURTO DE CELULAR EM SUPERMERCADO. DEVER PESSOAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido 
indenizatório. Sustenta que a empresa requerida tem o dever de indenizar o valor do celular de sua propriedade que acabou sendo 
furtado dentro de um de seus supermercados. Sem razão o recorrente. Em se tratando de objeto que se encontrava na posse da 
demandante no momento do furto, não há como imputar à requerida responsabilidade decorrente da falha no dever de guarda e 
vigilância, uma vez que o bem subtraído não estava sob guarda da demandada e que, a rigor, sequer tem condições de zelar pelos 
pertences de cada um dos seus clientes. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
FURTO DE CARTEIRA E CELULARES DENTRO DE SUPERMERCADO. BENS QUE SE ENCONTRAVAM SOB VIGILÂNCIA DIRETA 
DA AUTORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede 
provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Requer indenização por danos 
morais em virtude de, alegadamente, ter sido furtada dentro de estabelecimento comercial da ré.... Os objetos furtados encontravam-se 
em posse da autora no momento do ocorrido, sendo assim, não há como imputar a ré a responsabilidade decorrente de falha no dever 
de guarda e vigilância, em razão do furto de pertences que não se encontravam sob sua guarda. Igualmente, o pedido exibitório (exibição 
de fi lmagens) é incompatível com o rito do Juizado Especial Cível, considerando a especifi cidade daqueles procedimentos. Assim, sendo 
inexistente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 , inciso I , 
do CPC/2015 , deve ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ RS - RI 71007461593, 
2ª Turma Recursal Cível, Relator Roberto Behrensdorf, Julgado em 278/03/2018 e Publicado em 02/04/2018) (grifos) FURTO EM 
INTERIOR DE LOJA. FURTO DE APARELHO CELULAR DE DENTRO DO CAPACETE DA CONSUMIDORA. FATO DE TERCEIRO. 
ABSOLUTA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE SER INDENIZADO 
PELA LOJA. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 945 DO CC . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A responsabilidade da loja, 
decorrendo da própria atividade, e da relação de consumo, é patente; o dever de zelo pelo bem-estar dos consumidores, do mesmo 
modo, é sua obrigação, devendo disponibilizar um sistema de segurança apto a garantir a tranquilidade dos clientes; 2) todavia, esta 
responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em especiais situações, como a da culpa exclusiva da parte que se diz ofendida, 
tendo em vista que, no caso dos autos, era exigível da recorrida o mínimo de vigilância sobre os seus pertences, o que, evidentemente, 
não ocorreu, pois, segundo sua própria narrativa, constante da inicial, o celular sumiu de dentro de seu capacete; 3) para que se 
reconheça dano material e moral, necessária é a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade: ato ilícito, dano e 
nexo de causalidade; 4) recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ AP - RI 000720417201228030002, Turma Recursal, 
Relator Reginaldo Gomes de Andrade, Julgado em 14/05/2013) (grifos) FURTO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE LOJA. 
OBJETO DEIXADO NO PROVADOR DE ROUPAS. FALHA NO DEVER DE GUARDA DOS PERTENCES. AFASTAMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DA RÉ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
RECURSO DESPROVIDO. (TJ RS - Recurso Cível Nº 71007122245, Terceira Turma Recursal Cível, Relator Cleber Augusto Tonial, 
Julgado em 28/09/2017). (grifos) Assim,não assiste razão à demandante em pleitear indenização e reparação da demandada por danos 
materiais ou morais, visto que a empresa não deu causa e nem concorreu para o alegado prejuízo decorrente do furto. Quando ausente 
a prova do cometimento de ilícito pela demandada, impossível a obrigação de reparar.  Incide no presente caso o disposto no art. 14, § 
3°, II, do CPDC, in verbis: Art. 14 - [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiro Por fi m, destaca-se que a demandante reclama danos materiais decorrentes de saques e 
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transferências indevidas em sua conta bancária, ocorridas após o apontado furto, logo, deveria acionar judicialmente o banco que 
autorizou e realizou tais operações sem a anuência da demandante, violando, pelo exposto pela demandante, a segurança esperada do 
serviço bancário. Isto posto, ante os fatos e fundamentos constantes nos autos, julgoIMPROCEDENTEa presente ação, por não 
vislumbrar ilícito merecedor de reparação por parte da demandada à demandante.  Sem custas e honorários advocatícios, a teor do 
art.55,caput,da Lei nº 9.099/95.  Transitada em julgado, que produza seus reais e jurídicos efeitos. Publique-se. Registre-se. Intimações 
devidas. Maceió,10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: NAYARA FERNANDA AMORIM MADEIROS (OAB 10950/AL) - Processo 0700404-36.2019.8.02.0091 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condominio do Edifi cio Livia - Autos n° 0700404-36.2019.8.02.0091 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Condominio do Edifi cio Livia Réu: Célia Maria dos Santos SENTENÇA Vistos etc... 
Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, para surtir 
os efeitos de direito, na forma do art. 22 da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, determino o arquivamento do respectivo feito, com 
fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC/15. Arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na 
hipótese de a composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimações 
devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: HAROLDO ALVES DE FARIAS (OAB 3961/AL) - Processo 0700519-57.2019.8.02.0091 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifício Residencial Petra - Autos n° 0700519-57.2019.8.02.0091 Ação: Execução de 
Título Extrajudicial Exequente: Condomínio do Edifício Residencial Petra Executado: Carmem Oliveira Alves SENTENÇA Vistos, etc... 
Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes às fl s. 101/102, 
para surtir os efeitos de direito, na forma do art. 57 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução 
do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei nº 9.099/95. Intimações 
devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: PRISCILA CERQUEIRA WANDERLEY (OAB 11529/AL), ADV: LIDIANNY MESSIAS ALECIO MOTA (OAB 10818/AL) 
- Processo 0700701-43.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTORA: Idia 
da Silva Arantes Brandão - Autos n°: 0700701-43.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Idia da Silva 
Arantes Brandão Réu: Emirates Airlines e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º do Provimento n.º 
13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas e, tendo sido pautada audiência de Conciliação e Instrução, para o dia 
22 de outubro de 2019, às 10 horas e 20 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma. Maceió, 10 de 
setembro de 2019 Cleodjane Maria Maranhão Melo Analista Judiciário

ADV: ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO (OAB 30681/BA) - Processo 0700717-94.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Cancelamento de vôo - LITSATIVO: Héric Pereira Dias - Monalisa Nunes de Andrade - 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 juntada de ar 
de fl s. 49, no prazo de 15 (quinze) dias.

ADV: ISABELLE LAMENHA FERRO (OAB 12525/AL), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), 
ADV: MÔNICA BASUS BISPO (OAB 113800/RJ) - Processo 0700760-65.2018.8.02.0091/02 - Embargos de Declaração - Planos de 
Saúde - EMBARGANTE: ISABELLE LAMENHA FERRO - EMBARGADO: Ibbca 2008 Gestão Em Saúde Ltda. - Central Nacional Unimed 
- Cooperativa Central - ADVOGADA: ISABELLE LAMENHA FERRO - Autos n° 0700760-65.2018.8.02.0091/02 Ação: Embargos de 
Declaração Embargante: ISABELLE LAMENHA FERRO Embargado: Ibbca 2008 Gestão Em Saúde Ltda. e outro SENTENÇA Vistos 
etc. Inicialmente, chamo o feito à ordem, a fi m de tornar sem efeito a sentença às fl s. 11-12, uma vez que fora prolatada antes de fi ndar 
o prazo para a parte demandada contra-arrazoar os embargos. Passo a analisar os embargos. Os presentes embargos, interpostos com 
pretensão declaratória, não merecem acolhida vez que a embargante objetiva, na verdade, por via oblíqua, ver modifi cada a decisão 
que ataca e, assim, contraria o disposto no art. 48, caput, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1.022, I e II, do CPC. No caso em espécie, a 
pretensão da embargante é, claramente, reforma da sentença e, mais até anulatória do que foi decidido, o que não é permitido em sede 
de embargos de declaração, conforme disposto nos arts. supracitados. Destarte, no decisum não há obscuridade, dúvida, omissão, 
tampouco contradição. Assim, MATENHO a decisão às fl s. 349-355 do processo principal, nos mesmos moldes. Isto posto, a teor do art. 
1.026, § 2°, do CPC, DECLARO os presentes embargos medidas meramente protelatórias, deixando de aplicar multa por entender não 
ser devida. Decorrido o prazo legal, determino o arquivamento dos presentes autos dependentes. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de 
setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: BERNARDO MAIA NOBRE DE PAIVA (OAB 12487/AL) 
- Processo 0700780-27.2016.8.02.0091 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Carlos Augusto 
de Oliveira Cavalcanti - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - Ceal - Autos nº: 0700780-27.2016.8.02.0091 Ação: Cumprimento de 
Sentença Autor: Carlos Augusto de Oliveira Cavalcanti Réu: Companhia Energética de Alagoas - Ceal DECISÃO Vistos etc. Considerando 
que foi realizada penhora referente ao saldo remanescente, tendo a demandada reconhecido o débito à fl . 101, determino a expedição 
de alvará em favor da parte demandante. Indefi ro o pedido de desbloqueio judicial, tendo em vista que já fora efetuado, conforme fl s. 95-
97. Após as providências legais e de praxe, e nada mais sendo requerido, julgo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, EXTINTA a execução, 
em face da satisfação da obrigação, determinando o arquivamento do presente. Cumpra-se. Intimações devidas. Maceió-AL., 03 de 
setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: BERNARDO MAIA NOBRE DE PAIVA (OAB 12487/AL) 
- Processo 0700780-27.2016.8.02.0091 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Carlos Augusto 
de Oliveira Cavalcanti - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - Ceal - Autos nº: 0700780-27.2016.8.02.0091 Ação: Cumprimento de 
Sentença Autor: Carlos Augusto de Oliveira Cavalcanti Réu: Companhia Energética de Alagoas - Ceal DECISÃO Vistos etc. Considerando 
que foi realizada penhora referente ao saldo remanescente, tendo a demandada reconhecido o débito à fl . 101, determino a expedição 
de alvará em favor da parte demandante. Indefi ro o pedido de desbloqueio judicial, tendo em vista que já fora efetuado, conforme fl s. 95-
97. Após as providências legais e de praxe, e nada mais sendo requerido, julgo, com fulcro no art. 924, II, do CPC, EXTINTA a execução, 
em face da satisfação da obrigação, determinando o arquivamento do presente. Cumpra-se. Intimações devidas. Maceió-AL., 03 de 
setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: LECI JÚNIOR DE ANDRADE ARAÚJO (OAB 4295/AL) - Processo 0700800-47.2018.8.02.0091 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inadimplemento - AUTOR: Atm Comércio Eireli - Epp - 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 e Instrução, para o 
dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas e 40 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 10775A/AL), ADV: RODRIGO LUIZ DUARTE MEDEIROS (OAB 6996/AL) - Processo 0700801-
95.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Utemberg Correia Neto - RÉU: 
PRESTADORA TIM CELULAR - Autos n° 0700801-95.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Utemberg 
Correia Neto Réu: PRESTADORA TIM CELULAR SENTENÇA Vistos, etc.  Dispensado o relatório, a teor do art. 38,in fi ne,da Lei nº 
9.099/95.  Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais proposta por UTEMBERG CORREIA NETO 
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em desfavor de TIM S.A., atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requerida a inversão do ônus da prova, a mesma 
foi deferida (fl s. 15-17). Entretanto, a empresa demandada não fez juntar cópias do conteúdo contido nos protocolos de atendimentos. 
Devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação e instrução e, consequentemente, apresentar defesa, a 
empresa demandada assim o fez, conforme se vê às fl s. 51-58. Decido. Analisando os autos, verifi ca-se que o demandante possuía 
contrato com a demandada, referente à prestação de serviço de telefonia. Entretanto, a referida empresa cancelou sua linha telefônica, 
sob a justifi cativa de existência de “restrição interna”, alegação que não restou comprovada, primeiro, porque não trouxe prova que 
afastasse o direito pleiteado pelo demandante em juízo, ou seja, não cumpriu o ônus probante que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, 
do CPC; segundo, porque não juntou no processo cópia do conteúdo dos protocolos de atendimento, sendo, portanto, confesso. Assim, 
incontestes o descaso e a desorganização da empresa demandada e evidente a sua conduta abusiva, causando lesão ao patrimônio 
moral do demandante, pelo constrangimento de ter sua linha telefônica cancelada, sem justa ou legal motivação e, ainda, sem prévia 
comunicação. No caso em espécie, a demandada deixou de fornecer ao demandante um serviço adequado e efi ciente, como deve ser 
prestado pelas empresas cessionárias de serviço público, a exemplo da demandada. Determina o art.14, §1º, I e II da Lei 8.078/90, in 
verbis:  Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente 
dele se esperam;  À luz de todos os fundamentos expostos acima, entende o juízo que, na hipótese vergastada, tem razão a parte 
demandante em sua pretensão, vez que se encontram presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil, visto que o dano 
impetrado não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, de modo que o demandante faz jus à reparação que pleiteia, a 
título de dano moral.  Por fi m, resta patente que, na liquidação do julgado, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização deve 
ser fi xada equitativamente, de forma criteriosa e proporcional ao dano, evitando uma liquidação incapaz de promover a reparação 
pelo prejuízo experimentado ou mesmo que constitua um enriquecimento sem causa da parte promovente. Isto posto, com fulcro no 
art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando a demandada TIM S.A. a pagar ao demandante o valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos transtornos e constrangimentos que lhe causou, com o cancelamento 
indevida do serviço telefônico contratado e adimplido.  Havendo condenação em dano material, o valor arbitrado deve sofrer correção 
monetária, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (data do evento danoso), a teor do que dispõe a Súmula nº 43 do STJ, verbis: 
“incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. No que concerne ao dano moral, a correção 
monetária deverá ser feita pelo mesmo índice (INPC), desde a data do arbitramento, consoante enunciado da Súmula nº 362 do STJ, 
que disciplina, verbis: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Com relação 
aos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, sobre os danos material e moral devem incidir juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês, contados a partir da citação, consoante estabelecem os arts. 405 e 406, do Código Civil c/c art. 161, §1º do Código 
Tributário Nacional; em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem obedecer ao que dispõe a Súmula nº 54 do 
STJ, que estabelece, verbis: “os juros moratórios fl uem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Sem 
custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, caso não satisfeito o direito do 
demandante, havendo solicitação, inicie-se a execução. Fica desde já a demandada advertida que, após 15 dias do trânsito em julgado, 
em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 523, § 1º, do 
CPC c/c Enunciado 97 do FONAJE e, a requerimento do credor, realizar-se-á a penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 do 
citado diploma legal. Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de 
Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: DIOGO PHILLIP SILVA GUEIROS (OAB 8826/AL) - Processo 0700828-78.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Direitos / Deveres do Condômino - AUTOR: Condomínio do Edifi cio Leiria - Autos n° 0700828-78.2019.8.02.0091 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Condomínio do Edifi cio Leiria Réu: Natalia Ramos Feres Martins SENTENÇA Vistos 
etc... Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, para 
surtir os efeitos de direito, na forma do art. 22 da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, determino o arquivamento do respectivo feito, 
com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC/15. Arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na 
hipótese de a composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimações 
devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: GUSTAVO MATHEUS BUARQUE DE FIGUEIREDO (OAB 9810/AL) - Processo 0700836-55.2019.8.02.0091 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Obrigações - AUTOR: Massarella Comércio e Indústria de Alimentos Ltda ¿ Epp - Autos n° 0700836-
55.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Massarella Comércio e Indústria de Alimentos Ltda Epp Réu: 
Telefonica Brasil S/A - Vivo Celulares SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. Trata-
se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência proposta por MASSARELLA 
COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), atribuindo à causa o valor de R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais). Embora regularmente citada, a demandada TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) não compareceu à 
audiência de conciliação, conforme termo de assentada, evento 48 dos autos, tornando-se revel. Dispõe o art. 20 da Lei nº 9099/95: 
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz” Decido. Ante os fatos e fundamentos alegados, verifi ca-se 
que a demandante possuía dois contratos com a demandada, os quais atualmente são geridos por outra empresa. Ocorre que, em 
janeiro de 2019, a demandante recebeu duas faturas, constando o pagamento de multa por rescisão contratual dentro do período de 
carência do plano. A demandante alega que desconhece o período de carência, bem como contrato fi rmado com a demandada que 
possui tais termos. Em decorrência da ausência de pagamento por não reconhecer o débito, a demandante alega ter sido negativada. 
Todavia, deixa de juntar comprovante de negativação. Logo, a demandante sofreu transtornos em decorrência de defeitos relativos à 
prestação dos serviços fornecidos pela demandada aos seus consumidores; no presente processo, o dano se materializa pela cobrança 
indevida de multa por rescisão contratual, apesar de a demandante desconhecer a procedência do débito, o que constitui uma violação 
ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Dessa maneira, é imperioso reconhecer, na espécie, a responsabilidade civil da 
demandada, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002 e do art. 5º, V e X da CRFB/1988, pois esta agiu de forma nociva com a 
demandante. Incidente, na espécie, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “Art. 14 - O fornecedor de serviço 
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causado aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação de serviço, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.”. Considerando que um dos 
pedidos formulados pela empresa demandante envolve compensação a título de dano moral, faz-se necessário, antes, tecer algumas 
considerações. A legislação pátria concede tutela à honra e à imagem da pessoa física ou jurídica através do instituto do dano moral. 
Nesse sentido, é de grande relevância discorrer acerca dos pressupostos da responsabilidade civil. Sabe-se que a teoria da 
responsabilidade civil pressupõe a concomitância de três elementos para justifi car o dano, a saber: “prática de ato ilícito pela ré, 
ocorrência de dano ao autor e nexo causal entre o primeiro e o segundo elemento”. Dispõe o Código Civil a esse respeito: Art. 186. 
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Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato Ilícito, causar dano a outrem, fi ca obrigado a repará-lo. Ou seja, para que possa 
haver indenização em decorrência de danos morais, necessário se faz a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: 
O dano; a contrariedade ao direito; a imputabilidade e o nexo de causalidade. No caso em análise, a parte demandante alega, de forma 
vaga e genérica, que em razão do descumprimento do contrato teve a imagem maculada. Entretanto, não há comprovação da existência 
do dano alegado pela demandante, visto que não apresentou nenhum elemento que demonstrasse que sua imagem foi maculada 
perante o mercado em que atua e que efetivamente ocorreram prejuízos decorrentes das atitudes imputadas à demandada. Para ser 
passível de indenização, o eventual dano deveria, de fato, emanar algum efeito, o que não restou confi gurado nos autos. Ausente o 
dano, não há o que se falar em indenização por danos morais. É neste sentido, com efeito, quem vem caminhando a Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Amazonas, de Minas Gerais, e do Superior Tribunal de Justiça - STJ, à guisa de exemplo, in verbis: DIREITO 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PESSOA 
JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DANO A HONRA OBJETIVA - NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO DO ATO - PRESTÍGIO 
SOCIAL MANTIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
- A Pessoa Jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afl igir é a repercussão negativa 
sobre sua imagem, em suma, é o abalo de seu bom-nome. - Consoante dispõe o art. 21 do CPC, “se cada litigante for em parte vencedor 
e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”. - Sobre a 
distribuição dos ônus da sucumbência, o STJ entende que “a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verifi cada a existência de 
sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada 
uma das partes em relação a cada um desses pleitos”. - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AM - APL: 06331447120138040001 AM 
0633144-71.2013.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 02/03/2015, Terceira Câmara Cível, Data de 
Publicação: 04/03/2015) (grifei) _________________________________ AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO 
- CONDUTA DANOSA INEXISTENTE. - Havendo irregularidades técnicas e administrativas na unidade de consumo, as quais devem ser 
sanadas pelo consumidor, é lícito à CEMIG interromper o fornecimento de energia elétrica até que a situação seja normalizada, sem que 
isso confi gure conduta antijurídica. - Para a indenização pelo prejuízo decorrente de lucros cessantes, há necessidade de se demonstrar 
que o lucro esperado já se encontrava, de certa forma, compreendido no patrimônio do suposto lesado. - A reparação por danos, 
tratando-se de pessoa jurídica, assume contornos especiais, havendo necessidade de comprovação efetiva do abalo moral suportado 
em decorrência do evento danoso. - Não se desincumbindo, a parte Autora, do ônus que lhe era próprio, conforme disposição do inciso 
I, do artigo 333, do Código de Processo Civil, não procede a pretendida indenização. (TJ-MG - AC: 10701082333041001 MG, Relator: 
Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2014) (grifei) __
_______________________________ RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE 
E REPERCUSSÃO. PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE 
PUBLICIDADE. 1. A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afl igir é a repercussão 
negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o protesto indevido 
é evitado de forma efi caz, ainda que por força de medida judicial. (STJ - REsp: 752672 RS 2005/0083652-0, Relator: Ministro HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 16/10/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.10.2007 p. 219) (grifei) 
Isto posto, com fulcro nos art. 5º, V e X da CF/1988, arts. 186 e 927 do CC/2002 c/c arts. 6º - IV e VI e 14, §1º - I e II do CPDC julgo 
PROCEDENTE, em parte, a presente ação, declarando inexistente a dívida imputada à demandante pela demandada, objeto da 
presente, no valor de R$ 4.216,86 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos). Deixo de condenar a demandada 
em danos morais, por não vislumbrar nos autos o direito invocado pela demandante. Havendo condenação em dano material, o valor 
arbitrado deve sofrer correção monetária, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (data do evento danoso), a teor do que dispõe a 
Súmula nº 43 do STJ, verbis: “incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. No que 
concerne ao dano moral, a correção monetária deverá ser feita pelo mesmo índice (INPC), desde a data do arbitramento, consoante 
enunciado da Súmula nº 362 do STJ, que disciplina, verbis: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 
a data do arbitramento”. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, sobre os danos material e moral devem 
incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, consoante estabelecem os arts. 405 e 406, do Código 
Civil c/c art. 161, §1º do Código Tributário Nacional; em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem obedecer ao 
que dispõe a Súmula nº 54 do STJ, que estabelece, verbis: “os juros moratórios fl uem a partir do evento danoso, em caso de 
responsabilidade extracontratual”. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 
julgado, caso não satisfeito o direito do demandante, havendo solicitação, inicie-se a execução. Fica desde já a demandada advertida 
que, após 15 dias do trânsito em julgado, em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 
consoante dispõe o art. 523, § 1º, do CPC e, a requerimento do credor, realizar-se-á a penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 
do citado diploma legal. Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de 
Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito Direito

ADV: ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ADV: 
ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700850-39.2019.8.02.0091 - Procedimento Ordinário - Indenização por 
Dano Moral - AUTOR: Paulo de Tarso de Castro Araújo - RÉU: Banco ABN AMRO Real S.A. - Autos n° 0700850-39.2019.8.02.0091 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Paulo de Tarso de Castro Araújo Réu: Banco ABN AMRO Real S.A. SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de 
ação de indenização por danos morais proposta por PAULO DE TARSO DE CASTRO ARAÚJO em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Devidamente citada/intimada 
para comparecer à audiência de conciliação e instrução e, consequentemente, apresentar defesa, a empresa demandada assim o fez, 
conforme se vê às fl s. 24/30. Decido. Analisando os autos, em especial os termos da inicial apresentada, constata-se a impossibilidade 
de apreciação e julgamento por este juízo, do pedido formulado pelo demandante, tendo em vista que se trata de descumprimento 
de ordem judicial emanada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital/AL, na ação de nº 0016424-06.2011.8.02.0001. Assim, 
considerando que o julgado descumprido fora realizado por outro julgador, incompetente é esta Unidade Jurisdicional para processar e 
julgar o presente feito, razão pela qual julgo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito. 
Sem custas. Decorrido o prazo do recurso, independentemente de novo despacho, arquive-se o feito com baixa. Publique-se. Registre-
se. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: ÁTILA PINTO MACHADO JÚNIOR (OAB 6123/AL), ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) - Processo 
0700851-24.2019.8.02.0091 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - AUTOR: Felipe Auto de Medeiros - RÉU: Telefonica 
Brasil S/A - Autos n° 0700851-24.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Felipe Auto de Medeiros Réu: Telefonica Brasil 
S/A SENTENÇA Vistos, etc... Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 51, I, da Lei 
n.º 9.099/95, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO, em virtude da ausência injustifi cada da parte autora à audiência de conciliação e 
instrução, condenando-a ao pagamento das custas processuais, consoante dispõe o §2º do artigo retromencionado. Decorrido o prazo 
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do recurso, independentemente de novo despacho, remetam-se os autos ao contador judicial para cálculo das despesas processuais. 
Intimações devidas. Maceió/AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: JOSÉ DIOGO LIMA DANTAS (OAB 11090/AL) - Processo 0700866-90.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Obrigações - AUTOR: Grafpel Ind Grafi ca Ltda Me - Autos n° 0700866-90.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado 
Especial Cível Autor: Grafpel Ind Grafi ca Ltda Me Réu: Diego Costa de Holanda Padilha SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 
a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança proposta por GRAFPEL IND. GRÁFICA LTDA - ME em 
desfavor de DIEGO COSTA DE HOLANDA PADILHA, atribuindo à causa o valor de R$ 6.315,90 (seis mil trezentos e quinze reais e 
noventa centavos). Embora regularmente citado/intimado, conforme se vê às fl s. 46, o demandado não compareceu à audiência de 
conciliação e instrução, conforme termo de assentada constante às fl s. 48, tornando-se revel, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 
que: “Art. 20 - não comparecendo o demandado à Sessão de Conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Decido Analisando os autos, verifi ca-
se que o demandado contratou serviço gráfi co e entrega de produtos junto à empresa demandante, no montante de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), no ano de 2016. Entretanto, até o presente momento, o devedor não quitou seu débito, apesar de ter recebido o fornecimento 
do serviço contratado. Deste modo, à luz do art. 212, inciso II, do Código Civil, e da ausência injustifi cada do demandado à audiência 
de conciliação, apesar de devidamente citado, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na presente, razão não havendo para que o 
demandado tente se eximir da dívida contraída e, mais grave, da obrigação assumida perante a empresa demandante, estando seu 
pleito justifi cado face ao alegado e provado. Ante o exposto, com fulcro no art. 20, caput, da Lei 9.099/95, bem como nos termos dos 
arts. 389 e seguintes do Código Civil, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o demandado DIEGO COSTA DE HOLANDA 
PADILHA a pagar ao demandante o montante de R$ 6.315,90 (seis mil trezentos e quinze reais e noventa centavos), devidamente 
atualizado até o momento do cumprimento desta decisão, a título de quitação do serviço usufruído e reclamado na presente. Havendo 
condenação em dano material, o valor arbitrado deve sofrer correção monetária, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (data do 
evento danoso), a teor do que dispõe a Súmula nº 43 do STJ, verbis: “incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da 
data do efetivo prejuízo”. No que concerne ao dano moral, a correção monetária deverá ser feita pelo mesmo índice (INPC), desde a data 
do arbitramento, consoante enunciado da Súmula nº 362 do STJ, que disciplina, verbis: “a correção monetária do valor da indenização 
do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, sobre os 
danos material e moral devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, consoante estabelecem 
os arts. 405 e 406, do Código Civil c/c art. 161, §1º do Código Tributário Nacional; em se tratando de relação extracontratual, os juros 
moratórios devem obedecer ao que dispõe a Súmula nº 54 do STJ, que estabelece, verbis: “os juros moratórios fl uem a partir do 
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, caput, da Lei nº 
9.099/95. Transitada em julgado, caso não satisfeito o direito do demandante, havendo solicitação, inicie-se a execução. Fica desde já 
a demandada advertida que, após 15 dias do trânsito em julgado, em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 523, § 1º, do CPC c/c Enunciado 97 do FONAJE e, a requerimento do credor, 
realizar-se-á a penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 do citado diploma legal. Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. 
Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA (OAB 4343/AL), ADV: JAILDA COSTA MELLO MURITIBA (OAB 1820/AL) - Processo 
0700874-67.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condominio Alameda das 
Mangabeiras - RÉU: Fortex Engenharia Ltda e outros - 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 e Instrução, para o dia 19 de 
fevereiro de 2020, às 8 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: UIARA FRANCINE TENÓRIO DA SILVA (OAB 8506/AL), ADV: ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA (OAB 9520/AL) - Processo 
0700979-78.2018.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Alto das 
Alamedas - RÉU: Danilo Leone Ferreira da Silva - Autos n° 0700979-78.2018.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Autor: Condomínio Alto das Alamedas Réu: Danilo Leone Ferreira da Silva S E N T E N Ç A Trata-se de ação de cobrança proposta 
pelo CONDOMÍNIO ALTO DAS ALAMEDAS em desfavor de DANILO LEONE FERREIRA DA SILVA, atribuindo à causa o valor de R$ 
12.521,74 (doze mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei 
nº 9.099/95. Embora regularmente citada/intimada da audiência de conciliação e instrução (fl . 49), a parte demandada não compareceu 
à referida audiência, conforme termo de assentada constante nos autos (fl s. 53-54), tornando-se revel, nos termos do art. 20 da Lei nº 
9.099/95, verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-
se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Decido. Sabe-se que as taxas 
condominiais possuem caráter propter rem, situação que vincula a responsabilidade de seu pagamento, a priori, ao proprietário do 
imóvel, vez que o débito pode ser alvo de execução forçada, inclusive com a penhora do imóvel para garantir o pagamento do valor 
devido a tal título. Assim, ao se analisar a certidão de ônus acostada às fl s. 34-35, constata-se que, em que pese a existência de 
compromisso de compra e venda (fl s. 25-31), o imóvel inadimplente ainda pertence a terceiro (NORCON - SOCIEDADE NORDESTINA 
DE CONSTRUÇÕES S/A) que não integrou a lide, motivo pelo qual não há, no momento, como imputar responsabilidade apenas ao 
demandado pelo pagamento das taxas cobradas em juízo, nem deve esse fi gurar sozinho no polo passivo da demanda. Isto posto, com 
fulcro no art. 485, IV, do CPC, julgo EXTINTO o feito sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, 
caput, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. Maceió,10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de 
Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA (OAB 9520/AL), ADV: UIARA FRANCINE TENÓRIO DA SILVA (OAB 8506/AL) - Processo 
0700979-78.2018.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Alto das 
Alamedas - RÉU: Danilo Leone Ferreira da Silva - Autos n° 0700979-78.2018.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Autor: Condomínio Alto das Alamedas Réu: Danilo Leone Ferreira da Silva S E N T E N Ç A Trata-se de ação de cobrança proposta 
pelo CONDOMÍNIO ALTO DAS ALAMEDAS em desfavor de DANILO LEONE FERREIRA DA SILVA, atribuindo à causa o valor de R$ 
12.521,74 (doze mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei 
nº 9.099/95. Embora regularmente citada/intimada da audiência de conciliação e instrução (fl . 49), a parte demandada não compareceu 
à referida audiência, conforme termo de assentada constante nos autos (fl s. 53-54), tornando-se revel, nos termos do art. 20 da Lei 
nº 9.099/95. Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-
ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Decido. Sabe-se que as taxas 
condominiais possuem caráter propter rem, situação esta que vincula a responsabilidade de seu pagamento, a priori, ao proprietário 
do imóvel, vez que o débito pode ser alvo de execução forçada, inclusive com a penhora do imóvel para garantir o pagamento do 
valor devido a tal título. Assim, ao se analisar a certidão de ônus acostada às fl s. 34-35, constata-se que, em que pese a existência de 
compromisso de compra e venda (fl s. 25-31) o imóvel inadimplente ainda pertence a terceiro (NORCON - SOCIEDADE NORDESTINA 
DE CONSTRUÇÕES S/A) que não integrou a lide, motivo pelo qual não há, no momento, como imputar responsabilidade apenas ao 
demandado pelo pagamento das taxas cobradas em juízo, nem deve esse fi gurar sozinho no polo passivo da ação. Isto posto, com 
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fulcro no art. 485, IV, do CPC, julgo EXTINTO o feito sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, 
caput, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. Maceió,10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de 
Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: LUANA PAULA MOURA AMARAL (OAB 6180/AL), ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP) - Processo 0701032-
25.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Material - AUTOR: Jason Alvino de Oliveira Júnior - RÉU: Air 
France - Autos n° 0701032-25.2019.8.02.0091 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Jason Alvino de Oliveira Júnior 
Réu: Air France SENTENÇA Vistos, etc... Dispensado o relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO 
celebrado entre as partes às fl s. 42/44, para surtir os efeitos de direito, na forma do art. 57 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se, assegurado 
às partes, a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do 
art. 52 da Lei nº 9.099/95. Intimações devidas. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019 Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo 
Juíza de Direito

ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG), 
ADV: UBIRAJARA ALVES REIS (OAB 6752/AL) - Processo 0701056-24.2017.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Indenização por Dano Material - AUTOR: Joao Alfredo Pereira - RÉU: Banco BMG S/A - Autos n° 0701056-24.2017.8.02.0091 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Joao Alfredo Pereira Réu: Banco BMG S/A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Dispensado o 
relatório, a teor do art. 38, in fi ne, da Lei nº 9.099/95. HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes às fl s. 297-299, já cumprido 
às fl s. 300, para surtir os efeitos de direito, na forma do art. 57 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, 
a execução do acordo retro, na hipótese da composição não ser cumprida, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei nº 9.099/95. 
Publique-se. Registre-se. Intimações devidas. Maceió,10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza 
de Direito

ADV: THIAGO SOUTO AGRA (OAB 7697/AL) - Processo 0701099-87.2019.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Dano Moral - AUTOR: Alberto Jorge de Medeiros Torres - 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 e Instrução, para o dia 22 de janeiro 
de 2020, às 8 horas e 20 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: VINICIUS FARIA DE CERQUEIRA (OAB 9008/AL), ADV: PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR (OAB 13318/
AL) - Processo 0701192-84.2018.8.02.0091 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio 
Alto das Alamedas - RÉU: Norcon - Sociedade Nordestina de Construções S.a. - PAULO DANIEL JUAZEIRO ARRUDA DE CARVALHO 
- RENNYNE JANDIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE CARVALHO - Autos nº: 0701192-84.2018.8.02.0091 Ação: Procedimento 
do Juizado Especial Cível Autor: Condomínio Alto das Alamedas Réu: Norcon - Sociedade Nordestina de Construções S.a. e outros 
DECISÃO Vistos, etc. As partes litigantes (demandante e demandada) recorreram da sentença constante nos autos. Os recursos foram 
interpostos tempestivamente, na forma do que dispõe o art. 42 da Lei nº 9.099/95, tendo requerido os benefícios da Justiça Gratuita. Em 
face da alegação de impossibilidade fi nanceira de recolhimento do preparo e custas processuais apresentados pelas partes, determino a 
dispensa total do pagamento aludido. Ante o exposto, considerando que a verifi cação dos pressupostos recursais relativos ao preparo e 
à tempestividade do recurso deve ser efetuada pelo Juízo de primeiro grau e, uma vez verifi cada a presença de tais pressupostos, como 
na hipótese dos autos, dou seguimento aos recursos inominados interpostos pelas demandante e demandada, na forma do que dispõe 
o art. 43 da Lei nº 9.099/95, vez que presentes os pressupostos legais. Intime-se os recorridos para oferecerem resposta ao recurso, 
no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 42, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, remeta-se o presente à Turma Recursal da 1ª Região. 
Intimações devidas. Maceió-AL., 04 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

ADV: ADRIANO AMORIM DE ALMEIDA (OAB 16084/AL), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL) - 
Processo 0701655-26.2018.8.02.0091/01 - Embargos de Declaração - Responsabilidade do Fornecedor - EMBARGANTE: Rn Comercio 
Varejista S/A - Ricardo Eletro - EMBARGADO: CICERO CRISTIANO DA CONCEIÇAO ALVES - Autos nº: 0701655-26.2018.8.02.0091/01 
Ação: Embargos de Declaração Embargante: Rn Comercio Varejista S/A - Ricardo Eletro Embargado: CICERO CRISTIANO DA 
CONCEIÇAO ALVES DECISÃO Vistos etc. Fiquem os autos sobrestados até o julgamento do Mandado de Segurança impetrado pela 
parte demandada. Cumpra-se. Maceió-AL., 10 de setembro de 2019. Maria Verônica Correia de Carvalho Souza Araújo Juíza de Direito

Adriano Amorim de Almeida (OAB 16084/AL)
Alfredo Zucca Neto (OAB 154694/SP)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Andréa Freire Tynan (OAB 10699A/AL)
Annibal de Oliveira Vieira Neto (OAB 30681/BA)
Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB 16983/PE)
Arthur de Araújo Cardoso Netto (OAB 3901/AL)
Átila Pinto Machado Júnior (OAB 6123/AL)
BERNARDO MAIA NOBRE DE PAIVA (OAB 12487/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Darlene Lira Oliveira (OAB 12681/AL)
Diogo Phillip Silva Gueiros (OAB 8826/AL)
Eliakim Medeiros Cerqueira (OAB 9520/AL)
Elísia Helena de Melo Martini (OAB 1853/RN)
Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Felipe Esbroglio de Barros Lima (OAB 310300/SP)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Flávio de Albuquerque Moura (OAB 4343/AL)
Francis Ted Fernandes (OAB 208099/SP)

Francisco Vasco Tenório (OAB 8170/AL)
Gustavo Matheus Buarque de Figueiredo (OAB 9810/AL)
Haroldo Alves de Farias (OAB 3961/AL)
Henrique José Parada Simão (OAB 221386/SP)
ISABELLE LAMENHA FERRO (OAB 12525/AL)
Jailda Costa Mello Muritiba (OAB 1820/AL)
José Diogo Lima Dantas (OAB 11090/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
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Leci Júnior de Andrade Araújo (OAB 4295/AL)
LIDIANNY MESSIAS ALECIO MOTA (OAB 10818/AL)
Luana Paula Moura Amaral (OAB 6180/AL)
Marcos Antônio Vieira da Silva (OAB 3005/AL)
Mauricio Silva Leahy (OAB 10775A/AL)
Mônica Basus Bispo (OAB 113800/RJ)
MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 28624/BA)
NAYARA FERNANDA AMORIM MADEIROS (OAB 10950/AL)
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL)
Paulo Cesar de Azevedo Pantaleão Junior (OAB 13318/AL)
Paulo César de Souza e Silva (OAB 15310/AL)
Priscila Cerqueira Wanderley (OAB 11529/AL)
Rafael Good God Chelotti (OAB 139387/MG)
Rodrigo Luiz Duarte Medeiros (OAB 6996/AL)
Taciane Rodrigues de Lima (OAB 10939/AL)
Thiago Souto Agra (OAB 7697/AL)
Ubirajara Alves Reis (OAB 6752/AL)
Uiara Francine Tenório da Silva (OAB 8506/AL)
Vinicius Faria de Cerqueira (OAB 9008/AL)

2º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0182/2019
ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: ALBERTO NONÔ DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 

6430/AL) - Processo 0000068-70.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - RÉU: Companhia de 
Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas - Isto posto, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 
pela parte promovente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 
no inciso VIII, do art. 485 do CPC/2015. Custas e honorários advocatícios dispensados, em virtude do disposto no art. 54 c/c o art. 55, 
ambos da Lei nº 9.099/1995. P. R. I. Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Maceió, 
06 de setembro de 2019. Jamil Amil Albuquerque de Hollanda Ferreira Juiz de Direito

ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0000097-57.2018.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - RÉU: Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento 
nº 2/2006, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas , intime-se o demandado Bompreço da sentença de pag. 101/105 
a seguir transcrita: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES em Parte os pedidos formulados na petição inicial, Extinguindo o processo 
com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) Manter o efeito da Tutela 
jurisdicional anteriormente deferida às págs. 17/18. (b) Condenar a parte Demandada ao pagamento de danos materiais ao Demandante 
José Henrique da Silva no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), valores estes a serem corrigidos monetariamente a partir do 
evento danoso, ou seja, a partir de 22.03.2018 (Súmula 43 do STJ), e com incidência de juros legais de 1% a contar da citação (art. 405 
do Código Civil). (c) Condenar a parte Demandada ao pagamento de danos morais ao Demandante José Henrique da Silva no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valores estes a serem corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 
do STJ) e com incidência de juros legais de 1% a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Quanto ao Demandante Marivan Pedro 
dos Santos, em virtude do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, Extingo o processo sem resolução ou julgamento de mérito, com 
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55, primeira parte, da 
Lei 9.099/1995). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

ADV: CAROLINE DE SOUZA FLOR OLIVEIRA (OAB 9478/AL) - Processo 0000132-22.2015.8.02.0092/01 - Cumprimento de 
sentença - Pagamento - AUTOR: Rodrigo Calheiros Caneiro da Cunha - intime-se o demandante, a fi m de que se manifeste em 5(cinco) 
dias sobre o requerimento de fl s. 42/50. Após, à conclusão.

ADV: CELSO LUIZ TRAVASSOS FIREMAN, ADV: MÁRCIA ROSANGELA DE ALBUQUERQUE ACIOLY - Processo 0000638-
32.2014.8.02.0092 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - DEMANDANTE: Celso Luiz Travassos Fireman - 
DEMANDADO: Almeida Barros Imobiliaria - expeça-se certidão de crédito e em seguida, intime-se o exequente para recebimento.

ADV: MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB 3788/AL), ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301/AL), ADV: ANTONIO 
DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0700025-92.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Maria José Silva Nogueira - RÉU: Banco Bradesco S. A. - DO DISPOSITIVO Isso posto, à 
luz do expendido, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO, e, com fulcro no inciso I, do art. 487, do CPC, extingo o processo com análise 
do mérito, a fi m de CONDENAR O BANCO BRADESCO S/A AO ADIMPLEMENTO DO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), por 
danos morais, nos moldes do art. 186, do CC, c/c o art. 14, do CDC, com juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), contados a 
partir da citação (responsabilidade contratual), conforme apregoam os art. 405 c/c o art. 406, ambos do Código Civil, c/c o § 1º, do art. 
161, do Código Tributário Nacional, e correção monetária incidente desde a data da publicação desta sentença, nos moldes do art. 404, 
do Código Civil, c/c o teor da Súmula nº. 362, do STJ, ao tempo em que torno defi nitiva a antecipação dos efeitos da tutela concedida 
em solenidade de audiência (vide termo de p. 167). Sem custas processuais e honorários advocatícios, como apregoa o art. 55, da Lei 
nº. 9.099/1995. P.R.I.

ADV: LUCAS GABRIEL DE ARAÚJO (OAB 14387/AL), ADV: LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA (OAB 21233/PE), ADV: 
VINÍCIUS SANDRES DE MORAIS LIRA (OAB 14292/AL), ADV: GUSTAVO HENRIQUE DE MENDONÇA FERREIRA (OAB 5729/
AL) - Processo 0700221-62.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Elita 
Agostinho Pereira - RÉU: Banco Bonsucesso - Isso posto, EXTINGO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com esteio no art. 3º 
c/c o inciso II, do art. 51, ambos da Lei nº. 9.099/95, bem como no Enunciado nº. 54, do FONAJE.

ADV: RODRIGO DE LIMA COSTA (OAB 10167/AL), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL), ADV: 
MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB 3788A/AL) - Processo 0700226-84.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Carlos Alves de Farias Filho - RÉU: Hsbc Seguros (Brasil) S/A - LITSPASSIV: 
Banco do Brasil S A - Em seguida, o M.M Juiz de Direito proferiu seguinte Decisão:” A fi m de que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
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homologo, por sentença, o acordo de vontade celebrado entre as partes(pp.262/264), inclusive quanto à renúncia oferecida pelo autor 
em relação às demandadas HSBC e LOSANGO, conferindo-lhe efi cácia de título judicial, escorado no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 
9.099/1995, ao passo em que extingo o processo com resolução do mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios, por força do art. 54 c/c o art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/1995. Publicada e intimadas as 
partes em audiência, registre-se”.

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: VALESKA CRISTINNE CERQUEIRA SILVA (OAB 10918/AL) 
- Processo 0700240-68.2019.8.02.0092/01 (apensado ao processo 0700240-68.2019.8.02.0092) - Embargos de Declaração - Desconto 
em folha de pagamento - EMBARGANTE: Joselita dos Santos - EMBARGADO: Banco Panamericano S/A - intime-se o embargado 
Banco Panamericano para, querendo, no prazo de 5(cinco)dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios apresentados pelo 
embargante. Decorrido prazo com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

ADV: THIAGO RAFAEL CAVALCANTI RODRIGUES (OAB 11189/AL) - Processo 0700405-23.2016.8.02.0092 - Execução de 
Título Extrajudicial - Cheque - EXEQUENTE: Rosalvo Felix da Silva Me - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino que seja intimado o(a) demandante PELA DERRADEIRA VEZ para, 
no prazo de 10(dez) dias, indicar o endereço correto do(a) executado IAN FURTADO DE MENEZES NETO , sob pena de extinção do 
feito.

ADV: ALINE BERIA MALTA FREIRE (OAB 10509/AL) - Processo 0700411-25.2019.8.02.0092 - Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Aline Beria Malta Freire - ADVOGADO: Aline Beria Malta Freire - Em cumprimento 
ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino que seja intimado o(a) 
demandante para, no prazo de 10(dez) dias, indicar o endereço correto do(a) executado VIVIANE MEDEIROS DE AZEVEDO TEIXEIRA, 
sob pena de extinção do feito.

ADV: GLAUBER ROCHA SILVA (OAB 7945/AL), ADV: MARCEL G. DE ALBUQUERQUE FILHO (OAB 9096/AL), ADV: RHAYANE 
TAMYRES DA SILVA LOPES (OAB 15200/AL) - Processo 0700456-29.2019.8.02.0092 - Monitória - Espécies de Contratos - AUTOR: 
Onuki & Gameleira Advogados Associados - DESPACHO 1. Proceda-se ao correto cadastramento da natureza da ação e classifi cação 
das partes. 2. Dada à razoabilidade da medida requerida, vide aviso de recebimento de p. 46, proceda-se à intimação do executado por 
intermédio de Ofi cial de Justiça, nos moldes do art. 246, inciso II, c/c o inciso V, do art. 247, ambos do CPC.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700506-55.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - Em conformidade com o Provimento nº 13/2009 do TJ/
AL, cite-se/intime-se o demandado no endereço de fl s. 47 dos autos.

ADV: RAFAELLA MARIA CANUTO LAURINDO DA SILVA (OAB 13200/AL) - Processo 0700529-35.2018.8.02.0092/01 - Cumprimento 
de sentença - Perdas e Danos - EXEQUENTE: Rafaella Maria Canuto Laurindo da Silva - Aluzitâneo Balbino Alves da Silva - ADVOGADO: 
Rafaella Maria Canuto Laurindo da Silva - Rafaella Maria Canuto Laurindo da Silva - intime-se a exequente para, em 10(dez) dias, 
requerer o que entender de direito em face do retorno do ar de seq. 13/14. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 
autos conclusos.

ADV: RAFAEL VICTOR VILLAR GOMES (OAB 14636/AL) - Processo 0700534-57.2018.8.02.0092 - Execução de Título Extrajudicial 
- Cheque - EXEQUENTE: Mario Frederico de Lima Pereira - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se o(a) exequente para que no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito, 
em face do bloqueio parcial conforme relatório de pag. 39/40 sob pena de arquivamento.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700538-60.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino que seja intimado o(a) demandante para, no prazo de 10(dez) dias, 
indicar o endereço correto do(a) executado JOZIEL EDUARDO DA SILVA, sob pena de extinção do feito.

ADV: KHIARA COSTA BARROS COUTINHO (OAB 12900/AL) - Processo 0700539-79.2018.8.02.0092 - Cumprimento de sentença 
- Inadimplemento - AUTOR: Ml Vieira dos Santos Me - Colégio Potencial - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino que seja intimado o(a) demandante para, no prazo de 10(dez) dias, 
indicar o endereço correto do(a) demandado ALDY PEPESE DA SILVA , sob pena de extinção do feito.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700615-69.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - 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 21 de outubro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700623-46.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento nº 02/2006, 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino que seja intimado o(a) demandante para, no prazo de 10(dez) dias, 
indicar o endereço correto do(a) executado MARIA QUITÉRIA CORREIA DE OLIVEIRA , sob pena de continuidade apenas com o outro 
demandado.

ADV: ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA (OAB 9520/AL) - Processo 0700657-21.2019.8.02.0092 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio Edifício Vereda do Pinheiro - Em conformidade com o Provimento nº 13/2009 do TJ/AL, 
cumpra-se despacho de fl s. 33 dos autos.

ADV: JÚLIO ERNESTO GAMA MESQUITA (OAB 9914/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) 
- Processo 0700671-05.2019.8.02.0092 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- AUTORA: Maria de Olinda Couto - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Em cumprimento ao art. 3º, do Provimento 
nº 02/2006, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino a intimação do recorrido para, querendo, no prazo 
de 10(dez) dias, apresentar contra razões. Após o decurso do prazo, com ou sem a apresentação da mesma, remetam-se os autos 
conclusos.

ADV: CARLOS LEOPOLDO BRANDÃO UCHÔA DE CASTRO (OAB 4414/AL), ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO 
(OAB 7566A/AL), ADV: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS (OAB 25210/AL), ADV: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB 
7567A/AL), ADV: GUSTAVO GOMES (OAB 266894A/AL) - Processo 0700705-77.2019.8.02.0092 - Procedimento Ordinário - DIREITO 
DO CONSUMIDOR - AUTORA: Sanilze Pontes Viana - RÉU: C&a Modas Ltda - Asus do Brasil - Acbz Importação e Comércio Ltda e 
outro - 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 07 de outubro de 2019, às 11 horas, a seguir, passo a 
expedir os atos necessários à realização da mesma.

Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Aline Beria Malta Freire (OAB 10509/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
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Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7567A/AL)
Carlos Leopoldo Brandão Uchôa de Castro (OAB 4414/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Caroline de Souza Flor Oliveira (OAB 9478/AL)
Celso Luiz Travassos Fireman
Daniel Martiniano Dias (OAB 7301/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Eliakim Medeiros Cerqueira (OAB 9520/AL)
Glauber Rocha Silva (OAB 7945/AL)
Gustavo Gomes (OAB 266894A/AL)
Gustavo Henrique de Mendonça Ferreira (OAB 5729/AL)
Júlio Ernesto Gama Mesquita (OAB 9914/AL)
Khiara Costa Barros Coutinho (OAB 12900/AL)
LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA (OAB 21233/PE)
Lucas Gabriel de Araújo (OAB 14387/AL)
Marcel G. de Albuquerque Filho (OAB 9096/AL)
MÁRCIA ROSANGELA DE ALBUQUERQUE ACIOLY
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788/AL)
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788A/AL)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 9395A/AL)
Rafael Victor Villar Gomes (OAB 14636/AL)
Rafaella Maria Canuto Laurindo da Silva (OAB 13200/AL)
Rhayane Tamyres da Silva Lopes (OAB 15200/AL)
Rodrigo de Lima Costa (OAB 10167/AL)
Siqueira Castro Advogados (OAB 25210/AL)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Thiago Rafael Cavalcanti Rodrigues (OAB 11189/AL)
Valeska Cristinne Cerqueira Silva (OAB 10918/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Vinícius Sandres de Morais Lira (OAB 14292/AL)

3º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0162/2019
ADV: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB 16905A/AL) - Processo 0000076-89.2019.8.02.0078 - Procedimento do 

Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RÉU: SKY Brasil Serviços Ltda - SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório 
(art. 38 da Lei n. 9.099/1995). Nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, e 22 da Lei nº 9.099/1995, 
HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes às fl s. 81-82, para que produza os efeitos jurídicos e legais. Por consequência, extingo 
o processo com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Como houve renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, podendo a parte autora, a qualquer tempo, 
requerer o desarquivamento em caso de descumprimento. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito

ADV: JOSÉ GÓIS MACHADO, ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR, ADV: ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA - Processo 
0000544-97.2012.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DEMANDANTE: EDY EMIDIO 
e outro - DEMANDADO: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO e outros - De ordem, em cumprimento ao despacho de fl s., passo a 
expedir alvará.

ADV: JOSÉ GÓIS MACHADO, ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR, ADV: ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA - Processo 
0000544-97.2012.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DEMANDANTE: EDY EMIDIO 
e outro - DEMANDADO: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO e outros - DESPACHO I- Retornem os autos à Secretaria para retifi cação 
do polo ativo da demanda, devendo constar apenas a Sra. Edlene Fernandes Santos, conforme já deferido à fl . 17. II- Após a devida 
alteração, cumpra-se o despacho de fl . 245. Maceió, 09 de setembro de 2019 Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RAFAEL NOBRE DA SILVA, ADV: PHILLIPE DE OLIVEIRA SOUZA FREIRE - Processo 0001325-22.2012.8.02.0078 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos / Deveres do Condômino - DEMANDANTE: Eveluzia Freire Costa e outros - DESPACHO 
I- Intimem-se os autores, pessoalmente, para que efetuem o pagamento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias. II- Após, não havendo 
resposta, expeça-se certidão de débito em custas, nos termos do art. 33, § 2º da Resolução nº 19/2007, encaminhando-a ao Funjuris, 
para que este adote as providências cabíveis. III- Cumpridos os itens anteriores, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Maceió(AL), 06 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: KLEIBER GOMES REIS (OAB 32542/SC) - Processo 0001379-17.2014.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Substituição do Produto - DEMANDANTE: SILVANIA GOMES DA SILVA - SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório (art. 38 da 
Lei n. 9.099/1995). Trata-se de cumprimento de sentença, em que, não obstante as diligências realizadas, não foram encontrados 
bens penhoráveis do executado Dextom. Nesse contexto, destaco que, no âmbito dos Juizados Especiais, se não for possível citar o 
executado ou localizar bens penhoráveis, encerra-se a execução sem resolução do mérito. Senão vejamos: Os princípios norteadores 
no §4º, do art. 53, da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto, inalteráveis. Assim sendo, nos Juizados Especiais, se não for possível 
citar o devedor ou localizar bens penhoráveis, encerra-se a execução sem resolução do mérito. Nesse caso, o credor terá que pleitear 
a devolução dos documentos que instruíram a inicial e demandar pela satisfação do seu créedito no juízo comum.(ROCHA, Felippe 
Borring. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática. 8 ed. Rev., Atual. - São Paulo: Atlas, 2016) Isto posto, julgo 
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Em tempo, expeça-se certidão de crédito em 
favor da parte exequente. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-
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se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho 
Juiz de Direito

ADV: LUIZ ALBERTO SOARES DE AZEVEDO - Processo 0001659-51.2015.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Indenização por Dano Material - DEMANDADO: TEMISTOCLES SOARES DE ALBUQUERQUE e outro - DESPACHO Realizada a 
minuta de requisição de informações acerca dos logradouros no nome do promovido (Bacenjud), intime-se a parte autora para tomar 
ciência e requerer o que entender de direito. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ABELARDO JOSÉ DE MORAES (OAB 15046/AL), ADV: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB 16654A/AL), ADV: 
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB 23748/PE) - Processo 0700033-14.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Rodrigo Lins da Rocha Júnior - RÉU: Cielo S/A - LITISCONSO: Gol - Linhas Aéreas S.a 
- DESPACHO Recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). Remetam-se os autos à E. Turma Recursal com 
nossas homenagens. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RAPHAELLA SANTOS MIRANDA (OAB 13573/AL), ADV: JOSE OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA (OAB 11275/AL) - Processo 
0700037-51.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Jose Ricardo da Silva - RÉU: Net Serviços 
de Comunicação S/A - DESPACHO Recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95). Remetam-se os autos à E. 
Turma Recursal com nossas homenagens. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito

ADV: YASMIN PESSOA APRATO VASCONCELOS (OAB 16333/AL), ADV: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB 16654A/
AL), ADV: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB 15983A/AL) - Processo 0700040-06.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Transporte Aéreo - REQUERENTE: Yasmin Pessoa Aprato Vasconcelos - Marcus Vinicius Souto Junior - REQUERIDO: 
Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.a - Gol - Linhas Aéreas S.a - ADVOGADA: Yasmin Pessoa Aprato Vasconcelos - Yasmin 
Pessoa Aprato Vasconcelos - Autos n° 0700040-06.2019.8.02.0078 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: Yasmin 
Pessoa Aprato Vasconcelos e outro Requerido: Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.a e outro SENTENÇA Vistos etc... 
Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais ajuizado por 
MARCUS VINICIUS SOUTO JUNIOR e YASMIN PESSOA APRATO VASCONCELOS em face de CVC BRASIL OPERADORA E 
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, GOL LINHAS AÉREAS S/A e NEW VIAGENS E TURISMO LTDA ME, todos já qualifi cados nos autos. Em 
síntese, os promoventes, requereram, dentre outras medidas, a citação das promovidas, a inversão do ônus da prova, que seja a parte 
ré condenada a pagar o montante de R$ 2.331,20 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) a título de danos materiais, 
como também a indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inversão do ônus da prova foi concedida 
(fl . 39). A promovida, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A apresentou contestação (fl s. 48-56). A parte promovente 
, apresentou impugnação a contestação (fl s. 120-127). A promovida, GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou contestação (fl s. 202-215). 
A audiência de conciliação resultou em acordo celebrado no valor de R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais) entre a parte autora e a 
promovida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A (fl . 216 e 217). A audiência de conciliação restou infrutífera em 
relação a GOL LINHAS AÉREAS S/A e resultou na exclusão da promovida NEW VIAGENS E TURISMO LTDA ME do polo passivo da 
lide. (fl s. 216 e 217). Feitas as considerações necessárias, passo a decidir. Inicialmente, diante do acordo celebrado entre a parte autora 
e a ré, CVC BRASIL, como também a exclusão da ré, NEW VIAGENS do polo passivo da lide, passo a analisar as preliminares suscitadas 
na peça contestatória da ré, GOL LINHAS AÉREAS S/A. Diante disso, impõe-se repelir a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, 
sugerida na peça contestatória pela promovida GOL LINHAS AÉREAS S/A, pois não merece prosperar, visto que, ao contrário do que 
sustenta a promovida todos os fornecedores de serviço da cadeia produtiva são responsáveis perante o consumidor, nos termos do art. 
14 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Quanto ao direito material que permeia 
o litígio, é de rigor o reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes, já que a parte autora se enquadra no conceito 
de consumidor e a parte ré, na categoria de fornecedor. Tal adequação à esfera consumerista deve ser feita por este juízo, uma vez que 
se trata de matéria de ordem pública, que, portanto, deve ser observada, inclusive de ofício, nos termos do artigo 1º da Lei n. 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor - CDC). No que tange à responsabilidade civil por danos decorrentes de ato ilícito civil, depreende-se 
da leitura aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, do Código Civil - CC, que a imputação ocorrerá sempre que o autor do dano, por 
conduta ativa ou omissiva, praticada em circunstâncias que façam presumir a negligência ou imprudência, viole direito e cause dano a 
outrem. Noutra senda, estabelece o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que se afi gura devida a indenização por dano 
moral proveniente da violação à honra e à imagem das pessoas. O artigo 6º, inciso VI, do CDC, por sua vez, dispõe que é direito básico 
do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos sofridos no âmbito das 
relações de consumo, equiparando-se a consumidores todas as vítimas do evento (artigo 17 do CDC). Em outra perspectiva, tem-se que 
a responsabilidade do fornecedor de produtos e de serviços se fundamenta na responsabilidade objetiva, bastando comprovar uma 
conduta, um resultado danoso e o nexo de causalidade entre esta conduta e o dano sofrido, abstraída a culpa. Ademais, tratando-se a 
matéria da ação de relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), quando se está 
convencido da verossimilhança das alegações do consumidor, ou, alternativamente, de sua hipossufi ciência. Pois bem. Após tais 
considerações e à vista das provas produzidas, entendo que os pedidos da promovente, procedem em parte. Com efeito, o valor pago 
pela consumidora deveria ser reembolsado, com o devido desconto da quantia referente à multa pela rescisão contratual, nos termos do 
artigo 740 do Código Civil, in verbis: Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, 
sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. In 
casu, não obstante as alegações sustentadas na peça contestatória, de que no que se refere ao sistema desenvolvido pela companhia 
é certo que a mesma oferece várias opções de tarifas, tendo o autor escolhido a que mais se adequava às suas necessidades, 
compreendo que tais alegações não demonstram serem sufi cientes para comprovar a consonância dos valores aduzidos. Ora, diante do 
conjunto probatório colacionado aos autos garante verossimilhança ao relato autoral, especifi camente no que diz respeito ao documento 
juntado na inicial (fl . 34), demonstra o valor abusivo da multa cobrada, após a própria CVC afi rmar que os autores perderiam apenas 
15% do valor total caso deixassem de crédito na empresa demandada. Nesse ponto, com o intuito de evitar o enriquecimento indevido 
por parte dos autores, a partir do que consta nos autos, a parte ré, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A fi rmou 
acordo em audiência com a parte autora (fl . 133) para realizar o pagamento de R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais), dessa forma, resta 
apenas restituir o restante do valor total com a aplicação da multa de 15% que seria mantido em forma de crédito dentro da CVC, 
portanto, que seja restituído o valor de R$ 181,52 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Quanto à análise da 
ocorrência ou não do dano moral, é necessário que se tenha em mente que já se encontra pacifi cado em doutrina e jurisprudência o 
paradigma pelo qual este só se caracterizará quando restar confi gurada lesão à direito da personalidade. Neste sentido, Pablo Stolze 
afi rma: “O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras 
palavras, podemos afi rmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), 
violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”. Assim, não se pode 
atribuir a qualidade de dano moral a qualquer mero dissabor inerente ao cotidiano das pessoas. É necessário que haja realmente um 
dano a um bem jurídico relevante, dentre os quais se destacam os direitos da personalidade como a honra e a imagem. Do contrário, o 
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instituto da indenização por dano moral seria banalizado. No caso em tela, percebo que a atitude da parte promovida causou 
aborrecimentos e contrariedades que extrapolam os limites da normalidade e alcançam a esfera da personalidade, tendo em vista a 
difi culdade ofertada pelas promovidas a parte autora para que o problema fosse sanado de forma efetiva. Sendo assim, considerando as 
circunstâncias do caso concreto já apreciadas, considero que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é razoável e proporcional o sufi ciente 
para compensar o dano moral causado pelas promovidas aos promoventes. Dispositivo: Ante o exposto, diante de tudo que consta dos 
autos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos no termo de queixa, para: a) 
CONDENAR a demandada GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar aos promoventes - MARCUS VINICIUS SOUTO JUNIOR e YASMIN 
PESSOA APRATO VASCONCELOS - a importância de R$ 181,52 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente aos 
danos materiais, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 
da prolação desta sentença. b) CONDENAR a demandada GOL LINHAS AÉREAS S/A , a pagar aos promoventes - MARCUS VINICIUS 
SOUTO JUNIOR e YASMIN PESSOA APRATO VASCONCELOS a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 
danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da data da prolatação da sentença e juros de mora de 1% a partir 
da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 
da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

ADV: ERICO DE SÁ SILVA REIS (OAB 12086/AL), ADV: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES (OAB 15710A/AL) - 
Processo 0700064-34.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Erico de 
Sá Silva Reis - RÉU: Uber do Brasil Tecnologia Ltda - ADVOGADO: Erico de Sá Silva Reis - DESPACHO Considerando a certidão de fl . 
66, arquivem-se os autos. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: MAURÍCIO LIMA DE MENDONÇA (OAB 6675/AL), ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301/AL) - Processo 0700069-
61.2016.8.02.0078 - Cumprimento Provisório de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Maria Sônia Martins 
Pereira e outro - RÉU: Interprotec e outro - DECISÃO I - Proceda-se à pesquisa de veículo(s) junto ao RENAJUD, quanto ao executado, 
com vista ao pagamento do débito; II - Realizada consulta quanto ao valor de veículo, através da tabela FIP, efetue-se restrição judicial 
quanto ao mesmo; III - Após, intime-se o executado quanto à penhora, para que, no prazo da Lei, ofereça embargos. Em seguida, caso 
apresentados, intime-se o exequente para resposta; IV - Finalmente, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RICARDO CARLOS MEDEIROS (OAB 3026/AL) - Processo 0700073-64.2017.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - AUTORA: Maria Cícera Lima de Vasconcelos e outro - DESPACHO Compulsando 
os autos, verifi ca-se requerimento da parte autora pleiteando dilação de prazo para indicação de endereço atualizado da promovida. 
Ante o lapso temporal decorrido, intime-se o promovente para que se manifeste sob o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 
dias. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: VLADIMIR DE LIMA FONTES (OAB 13660/AL), ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 14913A/AL) - 
Processo 0700075-62.2019.8.02.0143 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Material - AUTOR: Nadji Peixoto da Silva - RÉU: 
Banco Bonsucesso Consignado S/A - Autos n° 0700075-62.2019.8.02.0143 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Nadji 
Peixoto da Silva Réu: Banco Bonsucesso Consignado S/A SENTENÇA Com respaldo no artigo 38, caput, da Lei 9.099/95, dispenso 
o relatório. Trata-se de ação de inexistência do débito com pedido de débito com liminar c/c danos morais e devolução do valor em 
dobro de cobrança indevida, proposta por NADJI PEIXOTO DA SILVA, em desfavor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO 
S/A, todos devidamente qualifi cados nos autos. Em síntese, o autor, requereu, dentre outras medidas, a citação da empresa ré, a 
procedência da ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 434,88 (quatrocentos e 
trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Audiência de Conciliação 
restou infrutífera (fl s. 121-123). A empresa promovida BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A apresentou contestação (fl s. fl s. 
42-48), alegando, em sede de preliminar, a incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende que 
houve a regular contratação pelo promovido, com a devida apresentação dos documentos e do comprovante de residência. Ao fi nal, 
pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito e, caso não acolhida, 
pela total improcedência do pedido. É o breve resumo dos fatos. Fundamento e decido. In casu, à vista dos argumentos das partes e 
dos documentos colacionados, entendo que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, especifi camente 
em função da complexidade da causa. Com efeito, para que se possa afi rmar a autoria da assinatura do contrato juntado pela parte ré 
(fl s. 50-73), mostra-se necessária a perícia grafotécnica, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que conduz à 
extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Assim, quando a prova do fato litigioso 
depende de conhecimento técnico ou científi co, requer-se o auxílio de um perito para elucidar a questão. Ocorre que, em sede de 
Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção 
do processo, conforme inteligência do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Sobre a complexidade 
da causa, oportuna é a lição do eminente Joel Dias Figueira Junior: “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 
sua confi ança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Contudo, poucas não serão as vezes em que o Juiz instrutor 
terá de valer-se não de” inquirição “de técnico, mas de verdadeira prova pericial, o que é inadmissível nos Juizados Especiais. Nestes 
casos, para que nos mantenhamos fi éis ao requisito constitucional da menor complexidade da causa e do princípio da simplicidade que 
deve orientar todo o processo, parece-nos que a solução está em o Juiz declarar-se incompetente (de ofício ou mediante requerimento 
da parte) e remeter as partes às vias ordinárias, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito (art. 51, inc. II), em razão da 
inadmissibilidade procedimental específi ca, diante da complexidade assumida pela demanda após a audiência infrutífera de conciliação.” 
(in Comentários à Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, RT, 2ª Edição, pág. 103/104) Ademais, os Juizados Especiais primam 
por critérios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de sorte que, mesmo em ações onde há reduzido valor 
da causa, quando envolve questões de maiores magnitudes que não se consegue chegar a uma conclusão, sem que se promova uma 
vasta produção probatória, há que ser o processo extinto para que, nas vias ordinárias, se busque a solução da causa. Nesse viés, 
ainda lição de Joel Dias Figueira Júnior, destaco: “Não há que se confundir pequeno valor com reduzida complexidade do litígio, seja 
em termos fáticos ou jurídicos. Nada obsta que estejamos diante de uma ação que não ultrapasse quarenta salários mínimos mas que, 
em contrapartida, apresenta questões jurídicas de alta indagação, não raras vezes acrescida da necessidade de produção de intricada 
produção de prova pericial.” (in Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Editora RT, São Paulo, 1995, p. 58/59). No 
mesmo sentido Ricardo Cunha Chimenti leciona: “As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam, podem ser resolvidas 
dentro do Sistema dos Juizados Especiais, o qual é sempre coordenado por um juiz togado. (...) Por outro lado, quando a solução do 
litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada prova, após a tentativa de conciliação o processo deve 
ser extinto e as partes encaminhadas para a Justiça ordinária. É a real complexidade probatória que afasta a competência dos Juizados 
Especiais.” (in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, 4.ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2002, n.º 3.6, p. 60/61). Além disso, 
a meu ver, permitir que se promova uma vasta dilação probatória, nos mesmos moldes do Código de Processo Civil, seria, no mínimo, 
uma postura contraditória, principalmente, porque não se conseguiria prestar uma tutela jurisdicional que se mostre célere e objetiva, 
fator primordial de atração de demanda para os Juizados Especiais. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos 
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Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa, devendo a presente demanda ser extinta, sem julgamento de mérito, cabendo 
ao promovente, querendo, buscar nas vias ordinárias a solução desta lide. Dispositivo: Diante do exposto, sem maiores considerações, 
acolho a preliminar arguida em peça contestatória e EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos dos 
arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei 9.099/95, pela necessidade de procedimento incompatível com os princípios desta lei. Deixo de condenar 
em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. Cumpra-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ENY BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: HELRYSSON LUAN LOURENÇO LOPES (OAB 10903/AL), ADV: THALITA DE 
LIMA NUNES (OAB 10056/AL) - Processo 0700120-67.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - AUTOR: Paulo Roberto Tenório da Silva - RÉU: Banco Itaú S/A - DESPACHO 1- Defi ro o pedido de gratuidade da justiça 
realizado pela parte autora, consubstanciado no que preceitua os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 2- Intime-se o recorrido 
para apresentar contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz 
de Direito

ADV: MYRELLA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE AVILA (OAB 13784/AL), ADV: BRUNO NOGUEIRA LEAHY MOURA (OAB 
10787/AL) - Processo 0700174-04.2017.8.02.0078 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - EXEQUENTE: Roberto 
Nogueira Leahy - EXECUTADO: Nilson M. de Paula Neto & Companhia Ltda. Me - DESPACHO Realizada a minuta de bloqueio 
junto ao sistema Bacenjud, verifi cou-se a inatividade e/ou inexistência de contas registradas em titularidade da executada, tornando 
infrutífera, portanto, a diligência ora requerida. Ante ao exposto, intime-se o promovente para que tome ciência e se pronuncie acerca do 
prosseguimento do feito. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: FABIANO ALVIM DOS ANJOS (OAB 7935/AL), ADV: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA (OAB 13322/AL), ADV: THIAGO ALANO 
MOREIRA E SILVA DÓRIA (OAB 7318/AL) - Processo 0700265-26.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão 
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Alexsandro Alvim Calheiros - RÉU: Sergipe Administradora de Cartões de Crédito e 
Serviços Ltda. - Seac - DESPACHO I - Expeça-se alvará em nome do promovente. Após, intime-se para recebê-lo em 05 (cinco) dias, 
ocasião em que poderá requerer o que entender de direito; II - Nada requerido, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: HAROLDO ALVES DE FARIAS (OAB 3961/AL) - Processo 0700268-78.2019.8.02.0078 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condominio do Edifi cio San Martin - SENTENÇA Vistos etc... Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 
9.099/1995). O pedido de desistência formulado pela parte autora, manifestado de forma expressa (fl . 50), não encontra obstáculo algum 
no sistema processual, sequer se fazendo necessária a ouvida da parte ré (Enunciado 90 do FONAJE). 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. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490/AL), ADV: SARAH BARROS MAIA (OAB 16885/AL), ADV: MARCOS ANTÔNIO 
BARROS RODRIGUES (OAB 11991/AL) - Processo 0700360-56.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenizaçao 
por Dano Moral - REQUERENTE: Alexandra Silva de Souza - REQUERIDO: C&a Modas - Autos n° 0700360-56.2019.8.02.0078 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: Alexandra Silva de Souza Requerido: Ca Modas SENTENÇA Visto e etc... 
Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança indevida c/c indenização por danos 
morais proposta por ALEXANDRA SILVA DE SOUZA em face de CA MODAS LTDA, ambos devidamente qualifi cados nos autos. Em 
síntese, a promovente ajuizou a presente demanda requerendo, dentre outras medidas, a inversão do ônus da prova, a obrigação de 
fazer no sentido que a demandada realize a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré a 
indenização por danos materiais e morais, no valor total de R$ 19.960,00 (dezenove mil e novecentos e sessenta reais). A inversão do 
ônus da prova foi deferida (fl . 24). A promovida, apresentou contestação (fl s. 31-63). Audiência de Conciliação restou infrutífera (fl s. 166 
e 167). É o breve resumo dos fatos. Fundamento e decido. In casu, à vista dos fatos apresentados e dos documentos colacionados, 
entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte ré, de incompetência dos Juizados Especiais. Com efeito, para que se 
possa afi rmar a autoria da assinatura do contrato juntado pela parte ré (fl s. 40-42), mostra-se necessária a perícia grafotécnica, prova 
incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do 
art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. 263 Assim, quando a prova do fato litigioso depende de conhecimento técnico ou científi co, requer-se 
o auxílio de um perito para elucidar a questão. Ocorre que, em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a 
realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 
e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Sobre a complexidade da causa, oportuna é a lição do eminente Joel Dias Figueira Junior: 
“Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confi ança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 
Contudo, poucas não serão as vezes em que o Juiz instrutor terá de valer-se não de” inquirição “de técnico, mas de verdadeira prova 
pericial, o que é inadmissível nos Juizados Especiais. Nestes casos, para que nos mantenhamos fi éis ao requisito constitucional da 
menor complexidade da causa e do princípio da simplicidade que deve orientar todo o processo, parece-nos que a solução está em 
o Juiz declarar-se incompetente (de ofício ou mediante requerimento da parte) e remeter as partes às vias ordinárias, extinguindo o 
processo, sem julgamento de mérito (art. 51, inc. II), em razão da inadmissibilidade procedimental específi ca, diante da complexidade 
assumida pela demanda após a audiência infrutífera de conciliação.” (in Comentários à Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, 
RT, 2ª Edição, pág. 103/104) Ademais, os Juizados Especiais primam por critérios de simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade, de sorte que, mesmo em ações onde há reduzido valor da causa, quando envolve questões de maiores magnitudes que não 
se consegue chegar a uma conclusão, sem que se promova uma vasta produção probatória, há que ser o processo extinto para que, nas 
vias ordinárias, se busque a solução da causa. Nesse viés, ainda lição de Joel Dias Figueira Júnior, destaco: “Não há que se confundir 
pequeno valor com reduzida complexidade do litígio, seja em termos fáticos ou jurídicos. Nada obsta que estejamos diante de uma ação 
que não ultrapasse quarenta salários mínimos mas que, em contrapartida, apresenta questões jurídicas de alta indagação, não raras 
vezes acrescida da necessidade de produção de intricada produção de prova pericial.” (in Comentários à Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, Editora RT, São Paulo, 1995, p. 58/59). No mesmo sentido Ricardo Cunha Chimenti leciona: “As questões de direito, 
por mais intrincadas e difíceis que sejam, podem ser resolvidas dentro do Sistema dos Juizados Especiais, o qual é sempre coordenado 
por um juiz togado. (...) Por outro lado, quando a solução do litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de 
intrincada prova, após a tentativa de conciliação o processo deve ser extinto e as partes encaminhadas para a Justiça ordinária. É a real 
complexidade probatória que afasta a competência dos Juizados Especiais.” (in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, 4.ª ed., 
São Paulo, Editora Saraiva, 2002, n.º 3.6, p. 60/61). Além disso, a meu ver, permitir que se promova uma vasta dilação probatória, nos 
mesmos moldes do Código de Processo Civil, seria, no mínimo, uma postura contraditória, principalmente, porque não se conseguiria 
prestar uma tutela jurisdicional que se mostre célere e objetiva, fator primordial de atração de demanda para os Juizados Especiais. 
Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa, devendo a 
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presente demanda ser extinta, sem julgamento de mérito, cabendo ao promovente, querendo, buscar nas vias ordinárias a solução desta 
lide. Dispositivo: Diante do exposto, sem maiores considerações, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 
nos termos dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei 9.099/95, pela necessidade de procedimento incompatível com os princípios desta lei. 
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 
9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: MARIANA BRAGA DE CARVALHO (OAB 6853/MA), ADV: PEDRO HENRIQUE P. NOGUEIRA (OAB 6406/AL), ADV: 
RAPHAELLA SANTOS MIRANDA (OAB 13573/AL) - Processo 0700361-12.2017.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Dano Moral - AUTORA: Sonia Maria de Souza Gomes - RÉ: Importadora Auto Peças Ltda. - Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda - DESPACHO 1. Defi ro a execução solicitada pelo promovente, ante o não pagamento do valor estabelecido em 
sentença. Por conseguinte, tendo em vista a inserção de demonstrativo do débito, intime-se o executado para, em 15 (quinze) dias, 
depositar a quantia devida, sob pena de multa de 10 (dez por cento), tudo na forma do art. 523, §1º do NCPC. 2. Após, não efetuado o 
pagamento, venham os autos conclusos para tentativa de bloqueio de valores através do Bacenjud, cf. o §3º do artigo citado. Cumpra-
se. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ) - Processo 0700402-13.2016.8.02.0078 - Cumprimento de sentença - 
Obrigações - RÉU: Mercadopago.com Representações Ltda e outro - DESPACHO 1. Defi ro a execução solicitada pelo promovente, ante 
o não pagamento do valor estabelecido em sentença. Por conseguinte, tendo em vista a inserção de demonstrativo do débito, intime-
se o executado para, em 15 (quinze) dias, depositar a quantia devida, sob pena de multa de 10 (dez por cento), tudo na forma do art. 
523, §1º do NCPC. 2. Após, não efetuado o pagamento, venham os autos conclusos para tentativa de bloqueio de valores através do 
Bacenjud, cf. o §3º do artigo citado. Cumpra-se. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RODRIGO XAVIER DE AGUIAR (OAB 10233/AL), ADV: ANTONIO RODRIGO MELO DE VASCONCELOS (OAB 12397/
AL) - Processo 0700431-29.2017.8.02.0078/01 - Embargos de Declaração - Compra e Venda - EMBARGANTE: Charlton Rodrigues 
Wanderley - EMBARGADO: Carlos Alberto Pereira Santos - DESPACHO Considerando que o cumprimento de sentença já foi requerido 
no processo principal, arquivem-se o presente, a fi m de evitar congestionamento processual. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RONALDO CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR (OAB 16720/AL) - Processo 0700441-05.2019.8.02.0078 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Elba Palmeira do Nascimento - DECISÃO Visto etc; No que concerne a 
inversão requestada, a relação em análise encontra-se no campo do direito do consumidor, submetendo-se às suas regras, em especial à 
inversão do ônus da prova. Tal verifi ca-se pela evidenciada verossimilhança da alegação e hipossufi ciência da demandante em relação à 
parte adversa. O intuito deste dispositivo legal é contribuir para que, nas relações de consumo e, principalmente, nos processos judiciais 
relativos a elas, a igualdade das partes seja real, e não apenas formal, a fi m de que prevaleça o direito por seus méritos jurídicos, e não 
porque a estrutura do sistema permite ou incita o desequilíbrio em prol de um ou de outro. Isto posto, defi ro o pedido de inversão do ônus 
da prova, devendo a parte demandada, até a audiência de instrução e julgamento, juntar aos autos todos os documentos que tragam 
relação com os fatos descritos na petição inicial. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se. Intime-se quanto 
ao teor desta decisão. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ANTÔNIO ANDRÉ DE MELO SÁ CAVALCANTI (OAB 8231/AL), ADV: TIAGO CAMPOS ROSA (OAB 190338/SP), ADV: 
GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO (OAB 12440/AL) - Processo 0700464-48.2019.8.02.0078 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Dano - AUTORA: Maria Salete Tenório Belo - RÉU: Sorocred Administradora de Cartões de Crédito Ltda. - 
SENTENÇA Vistos etc... Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). O pedido de desistência formulado pela parte autora, 
manifestado de forma expressa (fl s. 83-84), não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer se fazendo necessária a ouvida 
da parte ré (Enunciado 90 do FONAJE). 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. Sem condenação em custas e honorários 
advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Maceió,06 de setembro de 2019. 
Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR (OAB 13318/AL) - Processo 0700473-10.2019.8.02.0078 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Anamaria Carneiro Santiago Pantaleão - Paulo Cesar de Azevedo 
Pantaleão Junior - ADVOGADO: Paulo Cesar de Azevedo Pantaleão Junior - Paulo Cesar de Azevedo Pantaleão Junior - SENTENÇA 
Vistos etc., Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). Nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea “b”, do Novo Código de 
Processo Civil, e 57 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes às fl s. 96-99, para que produza os efeitos 
jurídicos e legais. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 
(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Como houve renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os 
autos, podendo a parte autora, a qualquer tempo, requerer o desarquivamento em caso de descumprimento. Maceió,06 de setembro de 
2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: WENDEL SOBREIRA LEAL (OAB 9776A/AL) - Processo 
0700478-32.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Adilson Francisco da 
Silva - RÉU: Equetorial, Concessionária de Energia Elétrica - Autos n° 0700478-32.2019.8.02.0078 Ação: Procedimento do Juizado 
Especial Cível Autor: Adilson Francisco da Silva Réu: Equetorial, Concessionária de Energia Elétrica SENTENÇA Vistos e etc... Com 
respaldo no artigo 38, caput, da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 
por danos morais, movida por ADILSON FRANCISCO DA SILVA em desfavor de EQUATORIAL, CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, todos devidamente qualifi cados nos autos. A promovida apresentou contestação (fl s. 115-126). A audiência de conciliação 
restou infrutífera (fl s. 127-128). Tudo bem visto e examinado, passo a fundamentar e decidir. In casu, à vista dos argumentos das partes 
e dos documentos colacionados, entendo se tratar de caso que remete à incompetência dos Juizados Especiais, especifi camente em 
função da complexidade da causa. Com efeito, para que se apure o suposto consumo não registrado ou ligação clandestina, mostra-
se necessária a realização de perícia, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que conduz à extinção do 
processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Assim, quando a prova do fato litigioso depende 
de conhecimento técnico ou científi co, requer-se o auxílio de um perito para elucidar a questão. Ocorre que, em sede de Juizados 
Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, 
conforme inteligência do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Sobre a complexidade da causa, 
oportuna é a lição do eminente Joel Dias Figueira Junior: “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confi ança, 
permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Contudo, poucas não serão as vezes em que o Juiz instrutor terá de valer-se 
não de” inquirição “de técnico, mas de verdadeira prova pericial, o que é inadmissível nos Juizados Especiais. Nestes casos, para que 
nos mantenhamos fi éis ao requisito constitucional da menor complexidade da causa e do princípio da simplicidade que deve orientar 
todo o processo, parece-nos que a solução está em o Juiz declarar-se incompetente (de ofício ou mediante requerimento da parte) e 
remeter as partes às vias ordinárias, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito (art. 51, inc. II), em razão da inadmissibilidade 
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procedimental específi ca, diante da complexidade assumida pela demanda após a audiência infrutífera de conciliação.” (in Comentários 
à Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais, RT, 2ª Edição, pág. 103/104) Ademais, os Juizados Especiais primam por critérios 
de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de sorte que, mesmo em ações onde há reduzido valor da causa, 
quando envolve questões de maiores magnitudes que não se consegue chegar a uma conclusão, sem que se promova uma vasta 
produção probatória, há que ser o processo extinto para que, nas vias ordinárias, se busque a solução da causa. Nesse viés, ainda 
lição de Joel Dias Figueira Júnior, destaco: “Não há que se confundir pequeno valor com reduzida complexidade do litígio, seja em 
termos fáticos ou jurídicos. Nada obsta que estejamos diante de uma ação que não ultrapasse quarenta salários mínimos mas que, 
em contrapartida, apresenta questões jurídicas de alta indagação, não raras vezes acrescida da necessidade de produção de intricada 
produção de prova pericial.” (in Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Editora RT, São Paulo, 1995, p. 58/59). No 
mesmo sentido Ricardo Cunha Chimenti leciona: “As questões de direito, por mais intrincadas e difíceis que sejam, podem ser resolvidas 
dentro do Sistema dos Juizados Especiais, o qual é sempre coordenado por um juiz togado. (...) Por outro lado, quando a solução do 
litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada prova, após a tentativa de conciliação o processo deve 
ser extinto e as partes encaminhadas para a Justiça ordinária. É a real complexidade probatória que afasta a competência dos Juizados 
Especiais.” (in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, 4.ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2002, n.º 3.6, p. 60/61). Além disso, 
a meu ver, permitir que se promova uma vasta dilação probatória, nos mesmos moldes do Código de Processo Civil, seria, no mínimo, 
uma postura contraditória, principalmente, porque não se conseguiria prestar uma tutela jurisdicional que se mostre célere e objetiva, 
fator primordial de atração de demanda para os Juizados Especiais. Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta dos 
Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa, devendo a presente demanda ser extinta, sem julgamento de mérito, cabendo 
ao promovente, querendo, buscar nas vias ordinárias a solução desta lide. Dispositivo: Diante do exposto, sem maiores considerações, 
EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei 9.099/95, pela 
necessidade de procedimento incompatível com os princípios desta lei. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser 
incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos. Cumpra-se. Maceió, 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: MÁRCIO FEITOSA BARBOSA (OAB 14620/AL) - Processo 0700483-54.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Liminar - REQUERENTE: Gerselia Gomes dos Santos - SENTENÇA Vistos etc., GERSELIA GOMES DOS SANTOS, já 
devidamente qualifi cado nos autos, ajuizou, por intermédio de advogado constituído, a presente ação cominatória c/c pedido de tutela 
antecipada, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS LTDA e BANCO PANAMERICANO. À fl . 26, a autora foi intimada para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, juntasse comprovante de residência em seu próprio nome e 
atualizado, sendo de um dos últimos três meses anteriores ao ajuizamento da ação. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Pois bem, 
diante da singeleza do caso, entendo que a decisão deve ser concisa, o que, porém, não dispensa a devida fundamentação, ainda que 
abreviada, por força do que dispõe o art. 93, IX da CRFB/1.988. Diz o Novo Código de Processo Civil: Art. 320. A petição inicial será 
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verifi car que a petição inicial não preenche os 
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de difi cultar o julgamento de mérito, determinará 
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Por isso, ao constatar que a petição inicial 
estava desacompanhada de comprovante de residência em nome da própria demandante e atualizado, a mesma foi intimada para que 
emendasse a inicial. No entanto, mesmo ciente, a autora não cumpriu integralmente a determinação deste juízo, persistindo o defeito 
observado na exordial. Ora, apenas informou que o comprovante desatualizado acostado à fl . 24 pertence a seu fi lho (Sr. Alexandre 
G. Santos), mas não juntou documento atualizado, como também fora determinado no despacho de fl . 26. Reputo indispensável a 
apresentação do comprovante de residência, dentre outros motivos, por se tratar de documento hábil a verifi car a competência territorial. 
Nos termos do art. 485, I, do CPC, tem-se que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Posto isso, 
INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência, JULGO extinto o presente processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 
arts. 320, 321, parágrafo único, e no art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios 
(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), ADV: FLÁVIO AUGUSTO BRANDÃO CESAR (OAB 12516/AL), ADV: JOSÉ 
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL) - Processo 0700503-
50.2016.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Leonardo Paulo Appelt - RÉU: 
Banco do Brasil S A - Elo Serviços S.a. - DESPACHO I - Considerando os depósitos de fl s. 192-193 e 195-197, expeçam-se alvarás 
em nome do promovente e de seu advogado, conforme cálculo processual fl s. 201. II - Após, intime-se o réu Elo Serviços A/S para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a quantia de R$ 174,83 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), referente ao 
remanescente dos honorários devidos. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito

ADV: WABLIO WILLIAN LEANDRO SILVA (OAB 14254/AL), ADV: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 14342/AL) 
- Processo 0700524-21.2019.8.02.0078 - Habilitação - Disposições Diversas Relativas às Prestações - REQUERENTE: Jairo Henrique 
Canuto Filho - DECISÃO Trata-se de ação decleração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de 
antecipação de tutela ajuizada por JAIRO HENRIQUE CANUTO FILHO em face da EQUATORIAL ENERGIA, ambos já qualifi cados nos 
autos. Em síntese, aduz o autor que teve seu nove incluído nos cadastros restritivos pela empresa ré de forma indevida, em razão de 
fatura de consumo de energia elétrica já paga. Assim, invocando o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão de liminar 
para que a ré exclua o seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer também a inversão do ônus da prova. É o breve 
relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, vez 
que a relação entre as partes é de consumo, sendo reconhecida a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora e verossímeis 
são as suas alegações. Superada essa questão, passo a examinar a tutela pleiteada. A tutela provisória de urgência (antecipada ou 
cautelar), nos termos do art. 300, caput, do NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes pressupostos: a) a probabilidade do 
direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superfi cial, a partir dos elementos de prova apresentados; 
b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato. Fredie Didier 
Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (In: Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed., v. 2, Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. pp. 
595, 596, 598-600), ao tratarem da probabilidade do direito, ensinam: 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). Assim, é necessária a 
verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo 
autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a 
isso, deve haver a plausibilidade jurídica, com a verifi cação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 
efeitos pretendidos. No que concerne ao perigo da demora, lecionam os citados autores: O perigo da demora é defi nido pelo legislador 
como o perigo que a demora processual representa de “dano ou o risco ao resultado útil ao processo” (art. 300, CPC). [] o deferimento 
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da tutela provisória somente se justifi ca quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, 
porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade. Não se pode olvidar que, além 
desses, prevê o art. 300, §3º, do NCPC, um pressuposto específi co para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada/
satisfativa, que consiste na reversibilidade da tutela. Segundo os renomados doutrinadores, com esse pressuposto, “exige-se que os 
efeitos da tutela satisfativa (ou antecipada) sejam reversíveis, que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate, no 
curso do processo, que deve ser alterada ou revogada.” Pois bem. Feitos esses esclarecimento e à vista dos argumentos e das provas 
acostadas pela parte autora, entendo que a liminar deve ser concedida. Com efeito, em cognição superfi cial, vislumbro a plausibilidade 
do direito no fato de que o autor demonstrou o pagamento regular da fatura com valor de R$ 197,18 (cento e noventa e sete reais e 
dezoito centavos), objeto da negativação. Já o perigo de dano está presente no fato de que, estando o autor adimplente com as suas 
obrigações e com o seu nome e CPF inclusos no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, não se mostra razoável 
impor a mesma que aguarde o trâmite do feito e o julgamento defi nitivo da lide. No que diz respeito à irreversibilidade da tutela, ressalto 
que, no caso em apreço, não existem dúvidas de que a medida é reversível, até porque, sendo o feito julgado improcedente, a empresa 
ré poderá cobrar o valor da fatura e inscrever novamente a parte autora no cadastro de inadimplentes, se for o caso. Assim, a concessão 
da tutela de urgência é medida que se impõe. Isto posto, com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil, defi ro a tutela de urgência, 
razão pela qual determino: a) Que a ré providencie a retirada do nome da parte autora, JAIRO HENRIQUE CANUTO FILHO, inscrita 
no CPF sob n.º 115.559.194-13, dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), no prazo de 05 (cinco) dias, em relação à restrição objeto 
da lide (fl s. 23-24), sob pena de ser arbitrada multa diária por descumprimento. b) Designe-se audiência de conciliação, instrução e 
julgamento. c) Cite-se a parte ré, com a advertência de que o não comparecimento à sessão de conciliação ensejará a decretação de 
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, na forma do art. 
20 da Lei nº 9.099/95. d)Intime-se a parte autora, advertindo-a de que a ausência na data designada ensejará a extinção do processo 
sem resolução do mérito, nos moldes do art. 51, inc. I, do mesmo diploma legal. Por fi m, defi ro o pedido de inversão do ônus da prova, 
devendo a parte ré, até a audiência de instrução e julgamento, acostar aos autos documentos que comprovem os fatos descritos 
na petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito

ADV: JOÃO PAULO XIMENES MACHADO (OAB 13851/AL) - Processo 0700536-35.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Aislan Pontes dos Santos - 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, Instrução e 
Julgamento, para o dia 11 de outubro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: ARTHUR GOUVÊA MOREIRA LIRA (OAB 14367/AL), ADV: THIAGO SOUTO DOS SANTOS (OAB 10404/AL) - Processo 
0700570-15.2016.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - AUTORA: Eliete Silva Amancio 
- DECISÃO O autor requereu o bloqueio das contas correntes, poupanças e/ou aplicações porventuras existentes no valor equivalente 
a R$ 11.289,23 (onze mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) por meio do sistema BACEN JUD. A solicitação de 
penhora de depósitos em dinheiro é providência admitira pelo ordenamento jurídico, podendo ser utilizada pelo magistrado, mesmo 
porque mero instrumento para atingir a constrição de dinheiro. Ante o exposto, DEFIRO e requerimento da penhora online por meio do 
sistema BACEN JUD para localizar possíveis depósitos em contas correntes, poupanças e/ou aplicações fi nanceiras da parte requerida, 
no valor de R$ 11.289,23 (onze mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos). Após, venham-me conclusos para juntada do 
resultado. Maceió , 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 13741/MT) - Processo 0700584-91.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Elisabete Lima de Almeida - DECISÃO Visto etc; No que concerne a 
inversão requestada, a relação em análise encontra-se no campo do direito do consumidor, submetendo-se às suas regras, em especial à 
inversão do ônus da prova. Tal verifi ca-se pela evidenciada verossimilhança da alegação e hipossufi ciência da demandante em relação à 
parte adversa. O intuito deste dispositivo legal é contribuir para que, nas relações de consumo e, principalmente, nos processos judiciais 
relativos a elas, a igualdade das partes seja real, e não apenas formal, a fi m de que prevaleça o direito por seus méritos jurídicos, e não 
porque a estrutura do sistema permite ou incita o desequilíbrio em prol de um ou de outro. Isto posto, defi ro o pedido de inversão do ônus 
da prova, devendo a parte demandada, até a audiência de instrução e julgamento, juntar aos autos todos os documentos que tragam 
relação com os fatos descritos na petição inicial. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se. Intime-se quanto 
ao teor desta decisão. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ADRIANO COSTA AVELINO (OAB 4415/AL), ADV: RODOLFO MESQUITA COSTA SPIER (OAB 15274/AL), ADV: ALAN DA 
SILVA RAMOS (OAB 14410/AL) - Processo 0700596-42.2018.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - REQUERENTE: Jessyka Nayara Santos Lins - REQUERIDO: Lgcl Industria de Moveis Ltda (Lojas Guido) - DESPACHO 
Considerando o comprovante de depósito à fl  76., intime-se a parte exequente por seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
requeira o levantamento da quantia e se manifeste sobre a extinção da execução. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. 
Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: EDMAR COSTA (OAB 1034A/SE) - Processo 0700612-59.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão 
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Isaac Vitorino Barbosa - Em cumprimento ao Prov. 13/2019, oriundo da CGJ/AL, 
proceda-se à intimação do autor a fi m de emendar a inicial, no prazo de 15 dias, por meio da juntada de comprovante de residência 
legível, em seu nome e atualizado de um dos últimos três meses.

ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 13741/MT) - Processo 0700615-14.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Fiama Kelly Alves Clarindo - DESPACHO 1- Considerando que o 
comprovante de residência acostado à fl . 22 encontra-se desatualizado e em nome de terceiro, determino que a parte promovente seja 
intimada para, em 15 (quinze) dias, anexar aos autos comprovante de residência ofi cial, em nome próprio e atualizado (últimos três 
meses anteriores ao ajuizamento da ação), para análise da competência territorial deste juízo, sob pena de extinção (arts. 320 e 321, do 
NCPC). 2- Após o cumprimento do item anterior, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. 
Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: MANUELLA GATTO SANTA RITA DE SOUZA (OAB 6931/AL) - Processo 0700620-36.2019.8.02.0078 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Dayseelle Magalhães Batista - DECISÃO Vistos etc.; Trata-se de ação 
de obrigação de fazer com dano moral, dano material e pedido de tutela antecipada proposta por DAYSEELLE MAGALÃES BATISTA 
em face de EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, a autora é usuária dos serviços de eletricidade 
fornecidos pela ré, sob a unidade consumidora 89800 e que no dia 28/08/2019 recebeu uma fatura indevida, no valor R$ 1.145,27 (um 
mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Diante disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de que 
o réu suspenda a cobrança da fatura com vencimento em 28/08/2019 no valor de R$ 1.145,27 (um mil, cento e quarenta e cinco reais 
e vinte e sete centavos), bem como se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado à Rua 3 de maio, 0373, 
Vergel do Lago, CEP: 57014-400, nesta capital, até fi nal decisão judicial do caso em discussão. Requer, ainda, a inversão do ônus 
da prova. Pois bem. A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do NCPC, tem cabimento 
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quando presentes os seguintes pressupostos: a) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em 
cognição superfi cial, a partir dos elementos de prova apresentados; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 
prestação jurisdicional não seja concedida de imediato. Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (In: Curso 
de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 
efeitos da tutela. 10 ed., v. 2, Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. pp. 595, 596 e 598), ao tratarem da probabilidade do direito, ensinam: 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). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável 
grau de plausabilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável 
sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver a plausabilidade jurídica, com a verifi cação de que é 
provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. No que concerne ao perigo da demora, lecionam 
os citados autores: O perigo da demora é defi nido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de “dano ou o risco 
ao resultado útil ao processo” (art. 300, CPC). [] o deferimento da tutela provisória somente se justifi ca quando não for possível aguardar 
pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível 
ou de difícil reversibilidade. Não se pode olvidar que, além desses pressupostos, prevê o art. 300, §3º, do NCPC, um pressuposto 
específi co para a concessão da tutela provisória de natureza antecipada/satisfativa, que consiste na reversibilidade da tutela. Segundo 
os renomados doutrinadores, com esse pressuposto, “exige-se que os efeitos da tutela satisfativa (ou antecipada) sejam reversíveis, 
que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate, no curso do processo, que deve ser alterada ou revogada.” In casu, 
os argumentos expendidos e os documentos acostados aos autos, demonstram, em caráter preambular, a boa aparência do direito da 
autora e a razoabilidade de sua pretensão. Além disso, o serviço de energia é serviço público essencial, subordinado ao princípio da 
continuidade, na forma do art. 22 do Código do Consumidor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estão 
presentes os elementos informadores de urgência, sufi cientes para dispensar a manifestação da parte contrária. Desse modo, sem 
prejuízo de revogação, defi ro a medida pleiteada. No que concerne a inversão requestada, a relação em análise encontra-se no campo 
do direito do consumidor, submetendo-se às suas regras, em especial à inversão do ônus da prova. Tal verifi ca-se pela evidenciada 
verossimilhança da alegação e hipossufi ciência do demandante em relação à parte adversa. O intuito deste dispositivo legal é contribuir 
para que, nas relações de consumo e, principalmente, nos processos judiciais relativos a elas, a igualdade das partes seja real, e não 
apenas formal, a fi m de que prevaleça o direito por seus méritos jurídicos, e não porque a estrutura do sistema permite ou incita o 
desequilíbrio em prol de um ou de outro. Assim sendo, defi ro os pedidos de antecipação da tutela jurisdicional, de inversão do ônus da 
prova, razão pela qual determino: A) A citação e intimação da ré a fi m de comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 
que será designada; (B) Que a ré suspenda a cobrança da fatura com vencimento em 28/08/2019 no valor de R$ 1.145,27 (um mil, cento 
e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), bem como se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado à 
Rua 3 de maio, 0373, Vergel do Lago, CEP: 57014-400, nesta capital, até o julgamento da demanda. (C) Defi ro o pedido de inversão do 
ônus da prova, devendo a parte ré, até a audiência de instrução e julgamento, juntar aos autos todos os documentos que tragam relação 
com os fatos descritos na petição inicial. Cite-se. Intime-se quanto ao teor desta decisão. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. 
Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 13741/MT) - Processo 0700621-21.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Terezinha Santos Oliveira - DECISÃO Visto etc; No que concerne a 
inversão requestada, a relação em análise encontra-se no campo do direito do consumidor, submetendo-se às suas regras, em especial à 
inversão do ônus da prova. Tal verifi ca-se pela evidenciada verossimilhança da alegação e hipossufi ciência da demandante em relação à 
parte adversa. O intuito deste dispositivo legal é contribuir para que, nas relações de consumo e, principalmente, nos processos judiciais 
relativos a elas, a igualdade das partes seja real, e não apenas formal, a fi m de que prevaleça o direito por seus méritos jurídicos, e não 
porque a estrutura do sistema permite ou incita o desequilíbrio em prol de um ou de outro. Isto posto, defi ro o pedido de inversão do ônus 
da prova, devendo a parte demandada, até a audiência de instrução e julgamento, juntar aos autos todos os documentos que tragam 
relação com os fatos descritos na petição inicial. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cite-se. Intime-se quanto 
ao teor desta decisão. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE ANDRADE FRANÇA (OAB 14430/AL) - Processo 0700622-06.2019.8.02.0078 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Walter da Silva Pereira Filho - DECISÃO 1. Processo sujeito à Lei 
n. 9.099/1995. 2. Paute-se audiência de conciliação. 3. Cite-se a ré, por via postal, para comparecer à audiência, sob pena de lhe ser 
decretada a revelia e intime-se o autor, cientifi cando-o de que seu não comparecimento implicará na extinção do feito. 4. Tratando-se 
de ação em que se discute relação de consumo, tem-se como admitida a inversão do ônus da prova, o que se faz em favor da parte 
demandante, tendo em vista que é manifestamente hipossufi ciente em relação ao demandado e pelo que dispõe o art. 6°, inciso VIII, 
do CDC. 5. Em obediência ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV CF/88), reservar-me-ei a apreciar o pedido de tutela 
antecipada por ocasião da referida audiência. 6. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz 
de Direito

ADV: BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL) - Processo 0700623-88.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Galba Verçosa Silva Júnior - DESPACHO 1. Processo sujeito à Lei n. 9.099/1995. 2. 
Paute-se audiência de conciliação, instrução e julgamento. 3. Cite-se a ré, por via postal, para comparecer à audiência, sob pena de lhe 
ser decretada a revelia e intime-se o autor, cientifi cando-o de que seu não comparecimento implicará na extinção do feito. 4. Cumpra-se. 
Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: CLEDSON DA FONSECA CALAZANS (OAB 8525/AL) - Processo 0700628-13.2019.8.02.0078 - Despejo por Falta de 
Pagamento - Locação de Imóvel - AUTOR: Jose Geraldo de Castro Calazans - SENTENÇA Visto e etc... Relatório dispensado na forma 
do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. In casu, resta incontroverso que o autor intentou outra ação contra o réu, cujo processo tramitou 
perante esse 3º juizado, sob o nº 0700488-76.2019.8.02.0078, com pedido idêntico ao presente e mesma causa de pedir, a qual já 
houve sentença de extinção sem o julgamento do mérito por incompetência em razão da matéria. Dessa forma, está caracterizada a 
coisa julgada material, consoante dispõe o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu artigo 485, V, in verbis: “Art. 485. Extingue-se 
o processo sem julgamento do mérito: V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada.” (destaque 
nosso) Assim, o exame do pedido formulado na presente ação encontra-se sob a efi cácia preclusiva da coisa julgada, vez que existe 
ação anterior, e que tramitou perante esse 3º juizado, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. A propósito, ressalto que o 
despejo para uso próprio é instituto atinente apenas à locação residencial, não se aplicando à locação comercial. Ante o exposto, extingo 
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do NCPC, em razão da ocorrência da COISA JULGADA. P.R.I. 
ARQUIVEM-SE os autos, após trânsito em julgado, com a baixa de estilo. Maceió,09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito

ADV: HANNA GABRIELA CARDOSO NUNES FERREIRA (OAB 10780/AL) - Processo 0700630-80.2019.8.02.0078 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - AUTORA: Andreia Manzoni Vasconcelos - SENTENÇA Vistos etc... Dispensado 
o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). O pedido de desistência formulado pela parte autora, manifestado de forma expressa (fl s. 
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31-32), não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer se fazendo necessária a ouvida da parte ré (Enunciado 90 do 
FONAJE). 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. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 
55 da Lei n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito

ADV: LEONARDO MEDEIROS JATOBÁ (OAB 15706B/AL) - Processo 0700640-27.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Nayara Coutinho Batista Libardi - DECISÃO 1. Processo 
sujeito à Lei n. 9.099/1995. 2. Paute-se audiência de conciliação. 3. Cite-se a ré, por via postal, para comparecer à audiência, sob pena 
de lhe ser decretada a revelia e intime-se o autor, cientifi cando-o de que seu não comparecimento implicará na extinção do feito. 4. 
Tratando-se de ação em que se discute relação de consumo, tem-se como admitida a inversão do ônus da prova, o que se faz em favor 
da parte demandante, tendo em vista que é manifestamente hipossufi ciente em relação ao demandado e pelo que dispõe o art. 6°, inciso 
VIII, do CDC. 5. Em obediência ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV CF/88), reservar-me-ei a apreciar o pedido de 
tutela antecipada por ocasião da referida audiência. 6. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho 
Juiz de Direito

ADV: SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (OAB 1015A/SE) - Processo 0700641-12.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Responsabilidade Civil - AUTORA: Leticia Bruna de Souza Carvalho - Em cumprimento ao Prov. 13/2009, oriundo da 
CGJ/AL, proceda-se à intimação do(a) promovente a fi m de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da juntada de 
comprovante de residência legível, em seu nome e atualizado de um dos últimos três meses.

ADV: THIAGO OMENA DOS SANTOS (OAB 15427/AL) - Processo 0700644-64.2019.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Flávio Junior do E. S Carmo da Silva - CERTIDÃO Certifi co, para os devidos fi ns, que por não 
constar nos autos comprovante de residência atualizado em nome do(a) demandante, e em cumprimento ao Provimento n° 13/2009 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, ORDENEI, independente de Despacho, em face do princípio da celeridade 
processual que norteia os Juizados, passo a intimar o(a) autor para emendar ou completar a inicial, juntando, no prazo de 15 (quinze) 
dias, comprovante de residência atualizado em seu nome (no máximo os últimos três meses) ou declaração de residência assinada pela 
pessoa constante no comprovante anexado, demonstrando a competência territorial deste juizado ou . O referido é verdade; dou fé. 
Maceió, 10 de setembro de 2019.

ADV: ANDRÉ HENRIQUE RAMOS DA SILVA (OAB 14191/AL) - Processo 0700655-93.2019.8.02.0078 - Procedimento Ordinário - 
Indenização por Dano Material - AUTOR: Overlange Angelo de Sena - 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, Instrução e 
Julgamento, para o dia 09 de outubro de 2019, às 11 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: VÍCTOR ALEXANDRE PEIXOTO LEAL (OAB 5463/AL) - Processo 0700670-33.2017.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Rogério Brandão da Silva Almeida - SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 
relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). Nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, e 22 da Lei 
nº 9.099/1995, HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes às fl s. 74-75, para que produza os efeitos jurídicos e legais. Por 
consequência, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 
n. 9.099/1995). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Como houve renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, podendo a parte 
autora, a qualquer tempo, requerer o desarquivamento em caso de descumprimento. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto 
da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA (OAB 23457/GO) - Processo 0700804-26.2018.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Material - RÉU: Você de Aplle Nacional Import - DESPACHO Realizada a minuta de bloqueio 
junto ao sistema Bacenjud, verifi cou-se a insufi ciência de numerário na conta da executada a fi m de satisfazer o crédito da parte autora. 
Ante ao exposto, intime-se o promovente para que tome ciência e se pronuncie acerca do prosseguimento do feito. Maceió(AL), 10 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL) - Processo 0700885-09.2017.8.02.0078 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Adimplemento e Extinção - RÉU: Banco Bradescard S.A. e outro - DESPACHO I- Considerando que a promovente 
acostou às fl s. 202-203 documentos recentes que comprovam que seu nome ainda encontra-se nos órgãos de restrição (Serasa), bem 
como que continua recebendo cobranças por dívida já declarada inexistente na sentença (fl s. 143-151), determino a designação de 
Audiência de Conciliação. II- Intime-se a parte autora e o réu Banco Bradescard a fi m de que compareçam a referida audiência. Cumpra-
se Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: JANAINA DA SILVA BEZERRA FERREIRA (OAB 7728/AL), ADV: RODRIGO LUIZ DUARTE MEDEIROS (OAB 6996/AL), ADV: 
MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP) - Processo 0701055-15.2016.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Obrigações - AUTOR: Cícero Flor da Silva - RÉ: Consórcio Nacional Honda Ltda - Atlântica Motos Ltda. - DESPACHO Intime-se 
a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronuncie acerca do cumprimento da sentença. Confi rmando a efetivação do 
decisum prolatado ou mantendo-se inerte, observadas as formalidades legais, arquive-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: ROBERTA LINS VERÇOSA (OAB 8863/AL), ADV: JOÃO ABILIO FERRO 
BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: NATHÁLIA DE CARVALHO BRILHANTE DA NÓBREGA (OAB 11133/AL), ADV: JOYCE ROQUE DE 
ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL), ADV: BRUNA CELLY BERTOLINO CAFÉ DOS SANTOS (OAB 9874/AL), ADV: CLENIO PACHECO 
FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL) - Processo 0701262-43.2018.8.02.0078 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde 
- AUTORA: Maria Francisca Nascimento dos Santos - RÉU: Unimed Maceió - DESPACHO Recebo o recurso no seu efeito devolutivo 
(art. 43 da Lei nº 9.099/95). Remetam-se os autos à E. Turma Recursal com nossas homenagens. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

Abelardo José de Moraes (OAB 15046/AL)

Adriano Costa Avelino (OAB 4415/AL)
Afrânio de Lima Soares Júnior
Alan da Silva Ramos (OAB 14410/AL)
Aleir Cardoso de Oliveira (OAB 13741/MT)
Alfredo Zucca Neto (OAB 154694/SP)
Ana Karina de Paiva Bezerra
André Henrique Ramos da Silva (OAB 14191/AL)
Antônio André de Melo Sá Cavalcanti (OAB 8231/AL)
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Antonio Rodrigo Melo de Vasconcelos (OAB 12397/AL)
Arthur Gouvêa Moreira Lira (OAB 14367/AL)
Bruna Celly Bertolino Café dos Santos (OAB 9874/AL)
Bruno Nogueira Leahy Moura (OAB 10787/AL)
BRUNO TITARA DE ANDRADE (OAB 10386/AL)
Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB 14913A/AL)
Cledson da Fonseca Calazans (OAB 8525/AL)
Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB 4876/AL)
Daniel Martiniano Dias (OAB 7301/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB 16905A/AL)
Edmar Costa (OAB 1034A/SE)
Ellen Cristina Gonçalves Pires (OAB 15983A/AL)
Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Erico de Sá Silva Reis (OAB 12086/AL)
Fabiano Alvim dos Anjos (OAB 7935/AL)
Flávio Augusto Brandão Cesar (OAB 12516/AL)
GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO (OAB 12440/AL)
Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB 16654A/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Hanna Gabriela Cardoso Nunes Ferreira (OAB 10780/AL)
Haroldo Alves de Farias (OAB 3961/AL)
HELRYSSON LUAN LOURENÇO LOPES (OAB 10903/AL)
ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA (OAB 13322/AL)
Janaina da Silva Bezerra Ferreira (OAB 7728/AL)
João Abilio Ferro Bisneto (OAB 10327/AL)
JOÃO PAULO XIMENES MACHADO (OAB 13851/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
José Góis Machado
Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB 11275/AL)
Joyce Roque de Almeida Leite (OAB 13077/AL)
Kleiber Gomes Reis (OAB 32542/SC)
Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
Leonardo Medeiros Jatobá (OAB 15706B/AL)
Luiz Alberto Soares de Azevedo
Manuella Gatto Santa Rita de Souza (OAB 6931/AL)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
Márcio Feitosa Barbosa (OAB 14620/AL)
Marcos Antônio Barros Rodrigues (OAB 11991/AL)
Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB 15710A/AL)
Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB 23748/PE)
Mariana Braga de Carvalho (OAB 6853/MA)
Maurício Lima de Mendonça (OAB 6675/AL)
Myrella Priscila da Silva Albuquerque Avila (OAB 13784/AL)
Nathália de Carvalho Brilhante da Nóbrega (OAB 11133/AL)
Paulo Cesar de Azevedo Pantaleão Junior (OAB 13318/AL)
Paulo marcos de Campos Batista (OAB 23457/GO)

Pedro Henrique P. Nogueira (OAB 6406/AL)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Phillipe de Oliveira Souza Freire
Rafael Nobre da Silva
Raphael Rodrigues de Andrade França (OAB 14430/AL)
Raphaella Santos Miranda (OAB 13573/AL)
Ricardo Alexandre de Oliveira Silva (OAB 14342/AL)
Ricardo Carlos Medeiros (OAB 3026/AL)
Roberta Lins Verçosa (OAB 8863/AL)
Rodolfo Mesquita Costa Spier (OAB 15274/AL)
Rodrigo Luiz Duarte Medeiros (OAB 6996/AL)
Rodrigo Xavier de Aguiar (OAB 10233/AL)
Ronaldo Carlos Cavalcante Júnior (OAB 16720/AL)
Sarah Barros Maia (OAB 16885/AL)
Sergio Antonio Garcia Pereira (OAB 1015A/SE)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Thalita de Lima Nunes (OAB 10056/AL)
Thiago Alano Moreira e Silva Dória (OAB 7318/AL)
Thiago Omena dos Santos (OAB 15427/AL)
THIAGO SOUTO DOS SANTOS (OAB 10404/AL)
Tiago Campos Rosa (OAB 190338/SP)
Víctor Alexandre Peixoto Leal (OAB 5463/AL)
Vladimir de Lima Fontes (OAB 13660/AL)
WABLIO WILLIAN LEANDRO SILVA (OAB 14254/AL)
Wendel Sobreira Leal (OAB 9776A/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490/AL)
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Yasmin Pessoa Aprato Vasconcelos (OAB 16333/AL)

4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ZACARIAS DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LUIZA DOS SANTOS MESSIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0479/2019
ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0700005-

03.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: Maria de Lourdes dos Santos 
- RÉU: S.J.S. - III - Dispositivo: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de S. J. DOS S., com relação ao fato delituoso 
tipifi cado no art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do 
Código Penal Brasileiro. Uma vez extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais 
efeitos da sentença condenatória também se extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na 
distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió, 03 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de 
Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0700107-
25.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: S.M.S. - RÉU: A.B.S. - III Dispositivo: Ante o exposto, 
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de A. B. DA S., com relação ao fato delituoso tipifi cado no art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06, com 
resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Uma vez extinta a punibilidade 
do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais efeitos da sentença condenatória também se extinguem. 
Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Maceió,12 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0700111-
62.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: A.N.B. - RÉU: A.S.T. - III - Dispositivo: Ante o exposto, 
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de A. DOS S. T., com relação ao fato delituoso tipifi cado no art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06, 
com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Uma vez extinta a 
punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais efeitos da sentença condenatória também se 
extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Maceió,03 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700112-
47.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais - VÍTIMA: A.P.F.F. - RÉU: D.X.S. - SENTENÇAI - 
Relatório:Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito tipifi cado no art. 147 do CP, cometida por 
D. X. dos S. contra A. P.de F. F., aos 07 (sete) de agosto de 2014.No BO registrado, a vítima afi rma que durante uma discussão, seu 
companheiro, puxou seus cabelos e deu um tapa em suas costas, mas não deixou nenhuma marca no seu corpo...(fl .4).Às fl s. 6 a 
vítima renuncia expressamente ao seu direito de representação. Em cota de vista o Ministério Público entendeu que a Sra. J. A. da 
S., teria sido vítima da contravenção penal de Vias de Fato, visto que conforme depoimento da própria vítima às fl s. 4, as agressões 
sofridas não deixaram marcas, por isso não foi realizado o exame de corpo de delito (fl .80).É o breve relato. Fundamento e decido.II - 
Fundamentação:Compulsando os autos, vê-se que o crime tipifi cado no art. 21 da Lei 3688/41, prevê pena de prisão simples, quinze 
dias a três meses, ou multa, in verbis:Art. 21. Praticar vias de fato contra alguem:       Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, 
ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.        Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) 
até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.Pois bem. O art. 109, VI, do CP estabelece que a prescrição da pretensão 
punitiva ocorrerá em 03 (tres) anos, quando o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.No caso dos autos, o suposto crime ocorreu aos 
07/08/2014, logo, já decorreram mais de 03 (três) anos, encontrando-se, portanto, prescrito o crime de Vias de Fato, desde 14/08/2017.
III - Dispositivo:Ante o exposto, acato o parecer ministerial e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de D. X. dos S., com relação a 
contravenção penal tipifi cada no art. 21 da Lei 3688/41, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso 
VI, do Código Penal Brasileiro.Uma vez extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais 
efeitos da sentença condenatória também se extinguem.Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na 
distribuição e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Maceió,21 de março de 2018.Paulo Zacarias da Silva Juiz de 
Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700153-
77.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: Hérica Castro Costa - 
INDICIADO: Heudston de Oliveira Sarmento - 17. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, ABSOLVO o réu H. DE O. S., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste rocesso, com fundamento 
no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 18. Com o trânsito em julgado, ertifi cado nos utos, dê-se a devida baixa e, após, 
arquivem-se, ofi ciando em seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles 
existentes que deponham contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 19. Determino a intimação pessoal do Ministério 
Público e da Defensoria Pública. P.R.I. Maceió,07 de agosto de 2018. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: ABELARDO JOSÉ DE MORAES (OAB 15046/AL), ADV: PAULO ROBERTO MEDEIROS SARMENTO (OAB 11533/AL) - 
Processo 0700257-06.2016.8.02.0094 (apensado ao processo 0700036-23.2016.8.02.0094) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Injúria - RÉU: J.C.P.S. - III Dispositivo: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de J. C. DA P. S., com relação ao fato 
delituoso tipifi cado no art. 140 do CP c/c a Lei 11.340/06, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, 
inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Uma vez extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, 
os demais efeitos da sentença condenatória também se extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a 
baixa na distribuição e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,29 de março de 2019. Paulo Zacarias da Silva 
Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0701723-
69.2015.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: G.S.T. - AGRESSOR: J.H.G.S. 
- III - Dispositivo: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de J. H. G. DA S., com relação ao fato delituoso tipifi cado no 
art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal 
Brasileiro. Uma vez extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais efeitos da sentença 
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condenatória também se extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição e cautelas 
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,26 de março de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0701823-
24.2015.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: Josefa Alves Feitosa - REPTADO: G.R.S.L. - III - Dispositivo: 
Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de G. R. S. L. com relação ao fato delituoso tipifi cado no art. 147 do CP c/c a 
Lei 11.340/06, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Uma vez 
extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais efeitos da sentença condenatória 
também se extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição e cautelas de praxe. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,24 de julho de 2019. José Miranda Santos Junior Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0701831-98.2015.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento 
Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: Josélia Aurelio dos Santos - RÉU: J.N.S.S. - III - Dispositivo: Ante o exposto, 
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de J. N. DOS S. S., com relação ao fato delituoso tipifi cado no art. 21 da Lei 3.688/41 c/c a Lei 
11.340/06, com resolução do mérito, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. Uma vez 
extinta a punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, os demais efeitos da sentença condenatória 
também se extinguem. Transitada em julgado a esta decisão, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição e cautelas de praxe. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,08 de abril de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: ANDERSON CARLOS TAVEIROS DA SILVA (OAB 13052/AL) - Processo 0709689-66.2018.8.02.0001 - Ação Penal - 
Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - INDICIADO: L.F.A.S. - Autos n° 0709689-66.2018.8.02.0001 Ação: Ação 
Penal - Procedimento Sumário Vítima: Eliete de Espindola Santos e outro Indiciado: L. F. A. da S. Ato Ordinatório: Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista ao patrono do indiciado, para no prazo legal, 
apresentar alegações fi nais nos presentes autos. Maceió, 09 de setembro de 2019. Julyana Andrade Gomes Bezerra Técnico Judiciário

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0800038-
64.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: Márcia de Lima Costa - 
INDICIADO: Damiao da Silva Santos - DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, 
por conseguinte, absolvo o réu, D. DA S. S., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento 
no artigo 386, VII do CPP. 17. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em 
seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham 
contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 18. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e da Defensoria Pública. 
P.R.I. Maceió, 03 de janeiro de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0800042-
38.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - MINISTÉRIO PÚB: Ministério Público do 
Estado de Alagoas - VÍTIMA: I.N.O. - RÉU: H.J.S.L. - Assim, acato o parecer ministerial e julgo extinta a punibilidade do acusado, H. J. 
S. L., sem julgamento do mérito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 62 do CPP. Notifi que-se o Ministério 
Público. Comunique-se ao Instituto de Identifi cação. Arquivem-se os autos, juntamente com o Inquérito Policial. Sem Custas. P.R.I. 
Maceió,26 de março de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0800043-
86.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: K.C.S. - INDICIADO: J.R.F.C. 
- DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, acato o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, absolvo o réu, J. R. F. DA C., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento 
no artigo 386, VII do CPP. 17. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em 
seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham 
contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 18. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e do advogado constituído, 
através do DJE. P.R.I. Maceió,05 de abril de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0800076-
76.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: E.L.S.N. - INDICIADO: J.G.S.N. 
- DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, acato o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, absolvo o réu J. G. S. DO N., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento 
no artigo 386, VII do CPP. 17. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em 
seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham 
contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 18. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e do advogado constituído, 
através do DJE. P.R.I. Maceió,05 de abril de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0800081-
98.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: Márcia Maria Alves da Silva 
- RÉU: GENILSON DA SILVA CALADO - DISPOSITIVO 23. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 
e, por conseguinte, ABSOLVO o réu, J. G. S. DO N., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com 
fundamento no artigo 386, VII do CPP. 24. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-
se, ofi ciando em seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes 
que deponham contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 25. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e do 
advogado constituído, através do DJE. P.R.I. Maceió, 17 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0800094-
34.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: P.N.S.C. - RÉU: E.L. - Assim, 
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, E. L., sem julgamento do mérito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal 
Brasileiro c/c art. 62 do CPP. Notifi que-se o Ministério Público. Comunique-se ao Instituto de Identifi cação. Arquivem-se os autos, 
juntamente com o Inquérito Policial. Sem Custas. P.R.I. Maceió,27 de fevereiro de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN) - Processo 0800099-
56.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: B.C.S.S. - RÉU: M.C.S. - Assim, JULGO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE do acusado M. C. DOS S., sem julgamento do mérito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro c/c 
art. 62 do CPP. Notifi que-se o Ministério Público. Comunique-se ao Instituto de Identifi cação. Arquivem-se os autos, juntamente com o 
Inquérito Policial. Sem Custas. P.R.I. Maceió,12 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE), ADV: ADALBERTO FERREIRA DOS ANJOS (OAB 14761/AL), ADV: ELIAS DO 
NASCIMENTO FERREIRA (OAB 15293/AL) - Processo 0800133-94.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente 
de Violência Doméstica - VÍTIMA: K.M.B.F.M. - INDICIADO: J.E.S. - 1. Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, 
às fl s. 78/82; 2. Abra-se vista à Defensoria Pública, para apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal; 3. Após, remetam-se os 
autos ao Tribunal de Justiça de Alagoas, para julgamento do recurso interposto. Maceió(AL), 08 de abril de 2019. Paulo Zacarias da Silva 
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Juiz de Direito.
ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0800141-

08.2016.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - VÍTIMA: J.B.S. - RÉU: M.A.B.S. - 
DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, acato o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, absolvo o réu, M. A. B. S., já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento no 
artigo 386, VII do CPP. 17. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em 
seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham 
contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 18. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e do advogado constituído, 
através do DJE. P.R.I. Maceió,05 de abril de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA), ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0800186-
75.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - VÍTIMA: A.P.A.S. - INDICIADO: E.C.S. - DISPOSITIVO 17. Ante o 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por conseguinte, ABSOLVO o réu, E. C. DOS S., já qualifi cado, 
em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. 18. Com o trânsito em julgado, 
certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado 
para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 
19. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e da Defensoria Pública. P.R.I. Maceió,15 de agosto de 2018. Paulo Zacarias 
da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO DE SOUZA (OAB D/EN), ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0800206-
66.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: A.S. - INDICIADO: Roziel Monteiro da Silva Junior - 
DISPOSITIVO 18. Ante o exposto, acato o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, ABSOLVO o réu, R. M. DA S. J. , já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com 
fundamento no artigo 386, VII do CPP. 19. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-
se, ofi ciando em seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes 
que deponham contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 20. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e da 
Defensoria Pública. P.R.I. Maceió, 06 de junho de 2019. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE), ADV: RAFAEL EZEQUIEL MOREIRA DOS SANTOS (OAB 12633/AL), ADV: 
LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS (OAB 16147/AL) - Processo 0800221-35.2017.8.02.0094 - Ação Penal - Procedimento Sumário - 
Ameaça - VÍTIMA: E.G.S.F. - INDICIADO: W.D.L.C. - Autos n° 0800221-35.2017.8.02.0094 Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Ministério Público e Vítima: Ministério Público do Estado de Alagoas e outro Indiciado: W.D.L.D.C SENTENÇA Vistos etc. RELATÓRIO 1. 
W.D.L.D.C, devidamente qualifi cado na inicial, foi denunciado como incurso na pena do art. 147, do CP, cuja ação harmoniza-se com os 
arts. 5º, incisos I e III e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, fato ocorrido no dia 12 de outubro de 2016, no bairro da Garça Torta, nesta 
capital, por ter ameaçado sua ex-companheira E.G.D.S.F. 2. A denúncia de fl s. 01/03 veio regularmente instruída com os autos do 
Inquérito Policial de fl s. 04/29, onde constam os depoimentos das testemunhas, Maria José dos Santos e Shayara Mikelly de Oliveira 
Andrade (fl s. 11/13), além das declarações da vítima (fl s. 08/09) e do autor em interrogatório (fl s. 17/18). 3. À fl . 07 dos autos consta o 
Boletim de Ocorrência feito pela vítima. 4. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017, sendo determinada a citação do acusado para 
apresentação de defesa (fl s. 34/35). 5. O acusado ofereceu Resposta à Acusação (fl s. 41/45), por meio de seu advogado, alegando que 
não houve a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 e, por conseguinte, a nulidade do 
processo e, em caso de negativa do pedido, requereu a designação da audiência de instrução e julgamento. 6. Não estando presente 
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, foi determinada a inclusão do feito em audiência de instrução criminal (fl . 50). 7. Marcada 
audiência da instrução criminal, realizada em 24 de abril de 2018, onde foi ouvida a vítima, sendo tudo gravado em mídia digital. Foi 
designada audiência de continuação, em virtude da ausência das testemunhas (fl s. 97/98 e 101) 8. Em audiência de continuação, 
realizada no dia 12 de junho de 2018, foram ouvidas as declarantes, Maria José dos Santos e Shayara Mykelly de Oliveira Andrade, 
arroladas na denúncia. Como não houve indicação de testemunha pela defesa, passou-se ao interrogatório do acusado, sendo tudo 
gravado em mídia digital (fl s. 118/120). 8. Na referida audiência, a vítima foi ouvida e, ao responder às perguntas deste Juízo, deu a sua 
versão, nos seguintes termos: “que foi uma ligação; que a ligação foi atendida por sua avó; que tinha brigado feio com o acusado uns 3 
dias antes da ligação; que a declarante trabalha e deixa o menino com sua avó; que sua avó fi ca em casa; que sua avó contou que na 
ligação, a pessoa falou que ia matar a declarante, que ela não ia ter vida e outras coisas bem pesadas; que sua avó fi cou muito nervosa 
e quando a declarante chegou, ela lhe relatou; que no dia seguinte, foi a delegacia e deu queixa; que a única pessoa que tinha problemas 
com a declarante, sempre teve depois da separação era o acusado; que sua avó conhecia a voz do acusado; que não sabe se a ligação 
foi do número do acusado, pois foi para um orelhão; que não foi a declarante quem ouviu a ameaça; que no dia da briga, o acusado lhe 
ameaçou também; que no histórico da separação, o acusado já tinha quebrado suas coisas, ameaçado por telefone, porém, a declarante 
não denunciou; que já vinham ocorrendo diversas situações da parte do acusado e que tudo, levando em consideração que fosse ele na 
ligação; que tem um fi lho de 5 anos com o acusado; que o fi lho está em guarda compartilhada; que após esse fato, não surgiu mais 
episódio de ameaça; que o acusado respeitou as medidas protetivas; que conviveu por quase 5 anos com o acusado; que sempre foi 
uma relação conturbada; que Maria José dos Santos é sua avó” (fl . 101 - gravado em áudio e vídeo). 9. Em seguida, passou-se a ouvir 
a declarante, Maria José dos Santos, que às perguntas formuladas, respondeu: “que na data e hora do fato, estava em casa; que o 
acusado morava no primeiro andar de sua casa junto com a vítima; que o acusado chegou e começou a discutir com a vítima; que o 
acusado começou a falar uns palavrões com a vítima; que a mãe do acusado pegou e levou ele para longe da vítima; que o acusado 
bateu na mesa e disse que ia matar a vítima umas 3 vezes; que a mãe do acusado tirou ele; que aconteceu na presença da declarante 
e de seus fi lhos, além da mãe do acusado; que Evely é sua neta; que o fato aconteceu na sua residência; que não sabe o motivo da 
discussão; que à época do fato, o acusado e a vítima estavam separados; que o acusado não estava com arma; que ameaçou de boca; 
que foi um fato isolado; que o acusado sempre tratou a declarante bem; que cria um fi lho do acusado; que atualmente o acusado vai 
levar e buscar a criança; que o acusado morou uns 5 anos com a vítima em sua residência; que na ligação do orelhão, onde a pessoa 
dizia que ia matar a vítima, não sabe informar se era o acusado; que no dia em que o acusado bateu na mesa, ele e a vítima estavam 
discutindo; [...]” (fl . 120 - gravado em áudio e vídeo). 10. A segunda declarante, Shayara Mikelly Andrade, ao ser questionada, passou a 
responder nos seguintes termos: “que é amiga íntima do acusado; que não se recorda onde estava no dia e hora do fato; que não 
presenciou o fato; que a vítima lhe relatou o fato; que a vítima contou que no início do relacionamento era muito tranquilo, mas quando 
começaram a brigar muito, se separaram; que houve uma tentativa de volta, mas não voltaram e começaram a brigar; que eram brigas 
e agressões verbais de ambos; que a vítima disse que começou a receber ligações de ameaça e, por isso, resolveu dar parte; que a 
vítima, como não tinha nenhuma outra confusão, achou que a ligação seria do acusado; que a vítima disse que foi o acusado; que a 
declarante não escutou a ligação; que a vítima disse que foi ameaça de morte; que a avó da vítima e sua avó contaram que tinha havido 
um atrito com o acusado em sua residência; que a vítima contou que o acusado foi lá e teve agressão verbal; que a vítima lhe disse que 
sempre aconteciam brigas, mas ameaça não; que a vítima deu parte por causa da ameaça; que eles têm um fi lho de nome Miguel; que 
a vítima passa um tempo na casa da avó e outro na casa da mãe; que conhece o acusado desde quando ele começou a namorar a 
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vítima; que não sabe dizer se o acusado já foi preso ou processado alguma vez; que a vítima disse que após dar parte, o acusado não 
veio mais e a relação deles é estritamente em relação ao fi lho miguel; quem recebeu a ligação da ameaça foi a Evely; que “parece” foi a 
avó que ligou ou atendeu” (fl . 120 - gravado em áudio e vídeo). 12. O acusado, ao ser interrogado em audiência de instrução e julgamento, 
negou a autoria do delito e deu sua versão da seguinte forma: “que a denúncia é falsa; que não ameaçou a vítima e nem sabe quem foi; 
que morava junto com a vítima e o relacionamento era um pouco conturbado; que tinham brigas, mas não agressões ou ameaças; que 
se separaram; a fi lha dela, com o braço quebrado, ligou e pediu para encontrar na praça da faculdade; []; que o menino legou uma queda 
e quebrou os dentes da frente; que o interrogando procurou o conselho tutelar e a delegacia de polícia e fez todos os procedimentos; que 
quando entrou com a ação para tomar o menino, a vítima entrou com este processo de ameaça; que o fato alegado no inquérito policial 
é bem antes; que a vítima citou o processo de ameaça no processo de guarda; que a vítima fez isso para denigrir sua imagem e lhe 
prejudicar perante a juíza; que houve várias tentativas de reconciliação; que após cumprir a medida cautelar, começou a se encontrar 
novamente com a vítima; que a denúncia da vítima foi para lhe comprometer no processo de guarda; que à época, a fi lha da vítima tinha 
9 anos de idade; que a fi lha da vítima, seu fi lho e a vítima foram para lá esperar; que foram para sua casa e a vítima entregou a criança, 
fi cando inclusive o dia na sua casa; que quando a vítima foi para casa, ela deixou a criança; que atualmente, reside no mesmo local da 
época do fato; que matriculou seu fi lho, no período em que fi cou com ele por quase 1 ano; que seu fi lho foi passar um fi nal de semana 
com a mãe, mas ela não devolveu o menino; que atualmente, a criança fi ca na casa dos avós maternos, na barra nova; que a vítima se 
divide entre a casa da avó e a dos seus pais” (fl . 120 - gravado em áudio e vídeo). 13. Em alegações fi nais, o Ministério Público, com a 
instrução criminal encerrada, entendeu que o conjunto probatório não foi sufi ciente para provar, estreme de dúvidas, os fatos delituosos 
narrados na inicial acusatória, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP (fl s. 153/157). 14. O denunciado, 
por intermédio de seu advogado, na mesma fase (fl s.140/144), requereu a absolvição por insufi ciência de provas, com fundamento no 
art. 386, VII, do CPP. É o relatório. Passo a decidir. 15. Inicialmente, observo que o processo teve seu curso normal, sem nulidades ou 
irregularidades a serem apreciadas. Em tudo se obedeceu às disposições processuais e penais, colhendo-se as provas requeridas pelas 
partes. A denúncia narra os fatos e todas as suas circunstâncias. Vamos ao mérito. 16. Ora, aqui, no caso concreto, temos a hipótese em 
que o órgão do Ministério Público pede a absolvição do réu, por entender que não há prova sufi ciente para defl agrar a ação, o que 
conduz este juízo a absolvê-lo nessa mesma linha, não porque se sujeite ao pedido do Parquet, mas porque, não havendo acusação, 
não pode o magistrado agir de ofício para sustentar pretensão punitiva que deixou de ser veiculada em juízo pelo seu titular. 17. “Quem 
tiver um juiz por acusador, precisa de Deus como defensor”, é uma máxima sempre repetida. Não há jurisdição sem ação, dado que o 
ofício judicante é limitado pelo princípio da inércia. Suprimido o motor acusatório, desaparecem as condições para alteração do estado 
de inocência do acusado. No processo penal, é do Ministério Público o ônus de provar a culpabilidade do réu. Se a instituição não o fez 
ou acredita não tê-lo feito a contento, deve pedir a absolvição do réu, não cabendo ao juiz substituir esses juízos de insufi ciência de 
provas ou de inocência, reconhecidos pelo titular da pretensão punitiva, por um decreto condenatório. 21. Pois bem, diante desse 
quadro, possui razão o Ministério Público, pois não fi cou claro em audiência que o denunciado praticou o delito de ameaça em face da 
vítima, E.G.D..S.F, visto que diante das declarações prestadas, a vítima afi rma, que sua avó atendeu uma ligação em um orelhão, onde 
a pessoa ameaçava a vítima de morte, vindo esta a atribuir a autoria ao acusado, em virtude de eventos anteriores de brigas e agressões 
verbais. Já a primeira declarante, Shayara, afi rma que soube do fato pela vítima, mas não demonstrou certeza dos fatos e a outra 
declarante, Maria José, narrou fatos diversos do apurado nos presentes autos. O acusado negou que tenha ameaçado a vítima, 
afi rmando que os presentes autos têm por objetivo o prejudicar no processo de guarda. 22. Diante de tal contexto, deve o julgador 
absolver o réu, em razão da dúvida, pois as versões apresentadas nos autos são contraditórias, gerando dúvidas sobre a autoria do 
delito. 23. Não vislumbro motivos nem provas para proferir uma sentença condenatória, posto que o próprio órgão ministerial, a quem 
cabe a persecução penal dos transgressores da ordem jurídica, não enxergou elementos sufi cientes para condenação. Nesta situação 
deve o denunciado ser absolvido. DISPOSITIVO 24. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 
conseguinte, ABSOLVO o réu, W.D.L.D.C, já qualifi cado, em relação à imputação que lhe foi atribuída neste processo, com fundamento 
no artigo 386, VII do CPP. 25. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se, ofi ciando em 
seguida aos órgãos de Estatística Criminal do Estado para que cancelem eventuais dados negativos neles existentes que deponham 
contra o réu pelos fatos que ensejaram este processo. 26. Determino a intimação pessoal do Ministério Público e do advogado constituído, 
através do DJE. P.R.I. Maceió,14 de agosto de 2018. Paulo Zacarias da Silva Juiz de Direito

Abelardo José de Moraes (OAB 15046/AL)
Adalberto Ferreira dos Anjos (OAB 14761/AL)
Anderson Carlos Taveiros da Silva (OAB 13052/AL)
Daniela Times Ribeiro (OAB 18880/PE)
Daniela Times Ribeiro de Souza (OAB D/EN)
Elias do Nascimento Ferreira (OAB 15293/AL)
Lucivaldo Silva dos Santos (OAB 16147/AL)
Marta Oliveira Lopes (OAB 19037/BA)
Paulo Roberto Medeiros Sarmento (OAB 11533/AL)
Rafael Ezequiel Moreira dos Santos (OAB 12633/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0483/2019
ADV: MARTA OLIVEIRA LOPES (OAB 19037/BA) - Processo 0700372-90.2017.8.02.0094 (apensado ao processo 0700384-

07.2017.8.02.0094) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Honra - VÍTIMA: L.S.S. - RÉU: José Messias da Silva - 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 17 de outubro de 2019, às 8 horas e 15 minutos, a seguir, passo a 
expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: JOÃO LUIZ FORNAZARI DE ARAÚJO (OAB 6777/AL), ADV: RONALD PINHEIRO RODRIGUES (OAB 14732/AL) - Processo 
0700503-94.2019.8.02.0094 - Procedimento Ordinário - Ameaça - REPTANTE: L.T.B.V. - REPTADO: Virgílio Ferreira de Amorim Neto - 
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 Justifi cação, para o dia 08 de novembro de 2019, às 10 horas e 15 minutos, a seguir, passo a expedir 
os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700563-67.2019.8.02.0094 - Procedimento Ordinário - Violência 
Doméstica Contra a Mulher - AUTORA: Rosita Batista Alfredo - 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 Justifi cação, para o dia 08 de 
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novembro de 2019, às 10 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.
ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700564-52.2019.8.02.0094 - Procedimento Ordinário - Violência 

Doméstica Contra a Mulher - AUTORA: Maria Edilene Pereira - 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 Justifi cação, para o dia 08 de 
novembro de 2019, às 10 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700566-22.2019.8.02.0094 - Procedimento Ordinário - Violência 
Doméstica Contra a Mulher - AUTORA: Katia Lanuzia dos Santos Souza - 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 Justifi cação, para o dia 08 de 
novembro de 2019, às 10 horas e 15 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DANIELA TIMES RIBEIRO (OAB 18880/PE) - Processo 0700568-89.2019.8.02.0094 - Procedimento Ordinário - Violência 
Doméstica Contra a Mulher - AUTORA: Rosangela Gomes Soares da Silva - 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 Justifi cação, para o 
dia 22 de novembro de 2019, às 8 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

Daniela Times Ribeiro (OAB 18880/PE)
João Luiz Fornazari de Araújo (OAB 6777/AL)
Marta Oliveira Lopes (OAB 19037/BA)
Ronald Pinheiro Rodrigues (OAB 14732/AL)

5º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO NELSON TENÓRIO DE OLIVEIRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEANE AGRA LIMA ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1025/2019
ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700674-09.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 

Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 17 de dezembro de 2019, às 9 horas e 15 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

Roberta de Souza Trindade (OAB 15897/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO NELSON TENÓRIO DE OLIVEIRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEANE AGRA LIMA ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1026/2019
ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL), ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR (OAB 16956/MS) - Processo 

0700373-96.2018.8.02.0205/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Ana Paula Santos Pinheiro - RÉU: 
Banco GMAC S/A - DESPACHO À Secretaria para juntada das fl s. 41 à 43 dos autos principais nestes dependentes. De uma análise, 
conclui-se que houve um acordo entre as partes (fl s. 28/29 e 34 dos principais) por meio do qual o demandado comprometeu-se a 
conceder a quitação do saldo remanescente do contrato em questão, baixar as restrições fi nanceiras e judiciais, além de desvincular o 
veículo do nome do autor, sob pena de multa de R$ 1000,00 (um mil reais). Acontece que o autor requereu o cumprimento de sentença, 
já que o acordo não fora integralmente adimplido, pleiteando a baixa do débito em seu nome junto ao Serasa; o deposito judicial, pelo 
demandado, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ante o descumprimento do acordado; a condenação da requerida em danos morais 
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); além da fi xação de honorários de sucumbência. Todavia, considerando que o acordo foi 
homologado por este juízo e que nele não estava previsto o pagamento de danos morais, passo a indeferir tal pedido, bem como, 
indefi ro a fi xação dos honorários de sucumbência por ser incabível neste grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. 
Assim sendo, e tendo em vista que o demandado não comprovou a retirada da negativação, remeto à Secretaria para expedir ofício 
para o Serasa, no sentido de que efetue a retirada do nome da autora do rol de inadimplentes, anexando a estes autos a respectiva 
comprovação. Ademais, haja vista o não pagamento do débito pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), e a desnecessidade da realização de cálculos, por se tratar de um valor fi xo, passo a proceder com o ato de constrição de bens 
do executado via BACENJUD. Aguarde-se o prazo de 72h para a resposta do sistema. Dê-se ciência à autora do presente despacho. 
Cumpra-se.

Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Flávio Jacó Chekerdemian Júnior (OAB 16956/MS)

JUÍZO DE DIREITO DA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO NELSON TENÓRIO DE OLIVEIRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEANE AGRA LIMA ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1027/2019
ADV: WALLACE SILVA DE MIRANDA (OAB 4878/AL), ADV: RAFAEL DIAS DA SILVA (OAB 15025/AL) - Processo 0700744-

60.2018.8.02.0205 - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade - EXEQUENTE: Condomínio Mirante da Lagoa - EXECUTADA: 
Wilma Amorim dos Santos Silva - DECISÃO Da análise do feito, indefi ro o pedido da executada referente a exclusão do seu nome do 
sistema deste Tribunal (fl s. 202/203), com fulcro no princípio da publicidade e nos arts. 93, IX, da CF e 11, do CPC. Ademais, tendo em 
vista que o exequente juntou ao processo o comprovante de exclusão dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a promovida segue 
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cumprindo o acordo homologado às fl s. 188/192, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Dê-se ciência as partes. Cumpra-se.
ADV: MANUELA INSUNZA (OAB 11582/ES) - Processo 9000230-63.2016.8.02.0205 - Procedimento do Juizado Especial Cível 

- Obrigação de Fazer / Não Fazer - DEMANDADO: A VISTA ADMINISTRADORA CARTÃO CREDITO - DECISÃO De uma análise 
dos autos, verifi ca-se que a sentença de fl s. 65/67 julgou procedente os pedidos formulados pelo autor. Em que pese a expedição de 
intimação para o demandante (fl . 68), o mesmo não ocorreu em relação à demandada, ou seja, nenhuma intimação foi expedida para 
essa partes. O AR de fl s. 69/70 é referente à citação e a carta de fl . 73 foi endereçada novamente para o autor. Além disso, é de se 
destacar que na contestação, em sua pág. 36, há pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome da advogada Manuela 
Insunza, OAB/ES 11.585, sob pena de nulidade. As intimações seguintes (fl . 83/84 e 99/100), entretanto, foram todas endereçadas a 
advogado diverso. Assim sendo, a fi m de evitar nulidades, torno sem efeito os atos posteriores à sentença, inclusive o alvará já expedido 
na pág. 110 e remeto os autos à Secretaria para que intime a promovida da sentença, por meio da advogada indicada na pág. 36. 
Cumpra-se.

Manuela Insunza (OAB 11582/ES)
Rafael Dias da Silva (OAB 15025/AL)
wallace silva de miranda (OAB 4878/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 1028/2019
ADV: JOSÉ EDSON A. DA SILVA (OAB 2160/AL), ADV: ROSANGELA TENORIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 14010/AL) - 

Processo 0000703-37.2018.8.02.0205 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RÉU: ASSOCIAÇÃO DE CABOS 
E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS - Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 19/12/2019 Hora 08:45 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 5º JECC, Terminal Rodoviário João Paulo II, Feitosa, Maceió-AL, : Conciliação, 
Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: JOSÉ EDSON A. DA SILVA (OAB 2160/AL), ADV: ROSANGELA TENORIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 14010/AL) - 
Processo 0000703-37.2018.8.02.0205 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RÉU: ASSOCIAÇÃO DE CABOS 
E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 19 de dezembro de 2019, às 8 horas e 45 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL) - Processo 0700577-09.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Seguro - AUTOR: José Eronilton Valentin - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 17/12/2019 Hora 10:15 LOCAL 
DA AUDIÊNCIA5º JECC, Terminal Rodoviário João Paulo II, Feitosa, Maceió-AL: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 Situacão: 
Pendente

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700671-54.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 
17/12/2019 Hora 10:00 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 5º JECC, Terminal Rodoviário João Paulo II, Feitosa, Maceió-AL: Conciliação, Instrução 
e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700671-54.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 17 de dezembro de 2019, às 10 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700673-24.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 17/12/2019 Hora 09:45 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 5º JECC, Terminal Rodoviário João Paulo II, Feitosa, Maceió-AL, : Conciliação, 
Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700673-24.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 17 de dezembro de 2019, às 9 horas e 45 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700675-91.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 17/12/2019 Hora 09:30 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 5º JECC, Terminal Rodoviário João Paulo II, Feitosa, Maceió-AL, : Conciliação, 
Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: ROBERTA DE SOUZA TRINDADE (OAB 15897/AL) - Processo 0700675-91.2019.8.02.0205 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio Residencial Vivenda do Alto - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 17 de dezembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB 6266/AL)
José Edson A. da Silva (OAB 2160/AL)
Roberta de Souza Trindade (OAB 15897/AL)
Rosangela Tenorio da Silva Rodrigues (OAB 14010/AL)

6º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0167/2019
ADV: DANIELY DE LIMA SOARES MELRO (OAB 6142/AL), ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), 

ADV: JOYCE KARLA TORRES BRAGA ANDRADE (OAB 11960/AL) - Processo 0000001-64.2016.8.02.0075 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria de Lourdes Moura - RÉU: TNL PCS S.A - OI - R.H. Tendo em vista o 
retorno do referido processo da Turma Recursal com a condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios à 
base de 20% sobre o valor da causa, contudo, afastada a exigibilidade imediata da condenação, nos termos do §3º do art. 98 do NCPC, 
conforme Acórdão às fl s. 176/179. Determino a secretaria verifi car há existência de custas pendentes, intimar a parte Autora (recorrente) 
pessoalmente para tomar conhecimento do Acórdão e intimar a parte contrária para requerer o que entender necessário no prazo de 
10(dez) dias, após arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas.

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE 
(OAB 6033/AL), ADV: DANIELY DE LIMA SOARES MELRO (OAB 6142/AL) - Processo 0000059-96.2018.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTORA: Maria Helena Lins de Lima - RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas - 
R.H. Arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ) - Processo 
0000255-37.2016.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - RÉU: PRESTADORA TIM CELULAR - R.H. Arquivem-
se os autos com as devidas baixas. P.R.I.

ADV: SIMONE ALVES DA SLVA, ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558AL) - Processo 0000726-87.2015.8.02.0075 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - DEMANDADO: GLOBAL VILLAGE 
TELECOM S/A - GVT - R. H. Inicialmente determino a secretaria para que proceda a evolução de classe. Fls. 243 - Não procedem 
as alegações do Exequente, visto que no dispositivo do acórdão houve a condenação do Executado ao pagamento de 10%(dez por 
cento) do valor da condenação, pelo que deveria ter sanada essa contradição através de Embargos na Turma Recursal, o que não 
foi feito. Tendo em vista os cálculos de fl s. 240 do valor da condenação, determino a secretaria que expeça alvarás, no valor de R$ 
15.137,46(Quinze mil cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) em favor do demandante, alvará que deve ser expedido 
em nome da advogada Morgana Kelson da Nóbrega Medeiros e outro de R$ 13.121,28(Treze mil cento e vinte e um reais e vinte e oito 
centavos) em favor do Executado Telefônica Brasil S/A. Quanto as custas judicias remanescentes constantes nos cálculos de fl s. 241, 
intime-se a Demandada/Executado para efetuar o pagamento em 15(quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao Funjuris P. R. I.

ADV: ERICKNILSON OLIVEIRA (OAB 5237/AL), ADV: CLAUDIO JOSE FERREIRA DE LIMA CANUTO (OAB 5821/AL) - Processo 
0502826-36.2007.8.02.0075 (075.07.502826-8) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Processo e Procedimento - REQUERENTE: 
Francisco José Lins Peixoto - R.H. Fls. 105 - Indefi ro. Tendo em vista que a pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis, é 
diligência a ser feita pelo demandante, não sendo competência dos Juizados Especiais à expedição de Ofício. P.R.I.

ADV: ANTONIO MAC-DOWELL LINS COSTA FILHO (OAB 5670/AL), ADV: IGOR MACÊDO FACÓ (OAB 16470/CE) - Processo 
0700071-40.2016.8.02.0075 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - RÉU: Hapvida Assistência Médica Ltda - R.H. 
Defi ro o requerido às fl s. 69, dos autos digitais. Intime-se pessoalmente a Autora para informar a situação de suas faturas de cobrança 
no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção.

ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 28478/BA), ADV: DIOGO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 11404/AL) - Processo 0700125-
06.2016.8.02.0075 - Outras medidas provisionais - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Vandete Moreira da Silva Pires - 
REQUERIDO: Banco BMG S/A - R.H. Arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.

ADV: DÉBORA MALTA REIS (OAB 7931/AL) - Processo 0700133-12.2018.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Caio Marques Rocha Oliveira - SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 
conforme art. 38 da Lei 9.099/95, salientando que trata-se a presente ação de pedido de indenização por danos morais e declaração de 
inexistência de débito. Feita esta consideração, passo a fundamentar e a decidir: Verifi cando aos autos, compreendo que a identifi cação 
do conjunto de tais circunstâncias não se mostra de fácil percepção, devendo ser produzida a prova pericial contábil, o que me leva 
a decidir pela incompetência desse juízo para processo e julgamento do feito, no viso de manter incólume o respeito aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como de evitar prejuízos processuais para as partes pelo advento de decisão 
fi nal nula. Envolvendo matéria complexa, porquanto sua elucidação reclama a efetivação de prova pericial contábil, não sendo o juizado 
especial cível municiado com competência para processar e julgar a demanda manejada, impondo-se sua extinção, sem a apreciação 
do mérito, consoante recomendam os artigos 35 e 51, Inciso II, da sua lei de regência (lei n. 9.099/95). ISTO POSTO e considerando 
o que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 35 e 51, Inciso II, da Lei 
9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput). P.R.I

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: JORGE LAMENHA LINS NETO (OAB 2940/AL) - 
Processo 0700148-78.2018.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Renato 
Santos de Lima - RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas e outro - SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado conforme art. 38 da 
Lei 9.099/95, salientando que trata-se a presente ação Declaratória de Inexistência de débito c/c pedido de danos morais. Feita esta 
consideração, passo a fundamentar e a decidir: Compreendo que a identifi cação do conjunto de tais circunstâncias não se mostra de fácil 
percepção, devendo ser produzida a prova pericial, o que me leva a decidir pela incompetência desse juízo para processo e julgamento 
do feito, no viso de manter incólume o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como de evitar 
prejuízos processuais para as partes pelo advento de decisão fi nal nula. Envolvendo matéria complexa, porquanto sua elucidação 
reclama a efetivação de prova pericial, para se aferir o real consumo do autor já que a cobrança vem sendo realizado desde 05/2014, 
período em que o promovente não residia no local. O juizado especial cível não está municiado com competência para processar e 
julgar a demanda manejada, impondo-se sua extinção, sem a apreciação do mérito, consoante recomendam os artigos 35 e 51, Inciso 
II, da sua lei de regência (lei n. 9.099/95). ISTO POSTO e considerando o que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
conhecimento do mérito, nos termos do art. 35 e 51, Inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 
55, caput). Após o transito em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I

ADV: LÍVIA LOPES RODRIGUES DE LIMA (OAB 10618/AL), ADV: SOMAIA ZENAIDE VIEIRA GONÇALVES (OAB 11281/AL), ADV: 
JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 396/
AL), ADV: ALTACIR VALENTE DA SILVA, ADV: LUCAS ALMEIDA UCHOA SOUZA (OAB 7047/AL), ADV: JULIANA VASCONCELOS 
DO NASCIMENTO DE OMENA (OAB 13075/AL), ADV: LARISSA MARIA DE ANDRADE SILVA (OAB 10641/AL) - Processo 0700161-
48.2016.8.02.0075 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: José Josuel da Silva - RÉU: 
Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Condominio Shopping Miramar - Wilson Leite Silva Neto - Mariana Malheiros Gomes 
Melro - fi ca(m) a(s) parte(s) promovida ELETROBRÁS 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$ 188,72 (cento e oitenta e oito reais e setenta e dois 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.

ADV: GUSTAVO JOSÉ PINTO DE MOURA SOUZA (OAB 7770/AL) - Processo 0700221-50.2018.8.02.0075 - Procedimento do 
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Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Samara Santos Nobre -  Vistos etc...  Relatório dispensado nos termos 
do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. A petição inicial fundamenta a ocorrência de danos morais e materiais 
decorrente do fato da demandante ter aderido a um consórcio, ter efetuado o pagamento de parcelas dos meses de outubro de 2015 
a agosto de 2016 e quando foi procurar informação sobre a sua contemplação constatou que os consórcios estavam cancelados. 
Assim o mérito da causa reside em houve o pagamento das parcelas do consórcio e se houve o cancelamento indevido, que resulte 
no dever de indenizar moral e materialmente. DO MÉRITO Trata-se a relação jurídica entabulada entre as parte de um contrato de 
consórcio onde a demandante efetuou o pagamento de parcelas entre os meses de outubro de 2015 a agosto de 2016, fato esse 
devidamente comprovado nos autos às fl s. 18/27 e 193/201, sendo que algumas parcelas foram recebidas pelo corretor da demandada. 
Em contestação a demandada não contesta o fato de que os pagamentos foram efetuados ao corretor, somente sustentando que a 
demandante não efetuou o pagamento conforme previsto em contrato e que a restituição somente é devida quando da assembleia de 
contemplação, excluindo a multa compensatória.  Destarte, necessário se faz a princípio conceituar contrato, pois dele se desdobrará 
e fundamentará minha decisão, logo, peço vênia para usar o conceito da ilustre professora Maria Helena Diniz, em sua obra de Código 
Civil Anotado, 2003, 9º ed., Ed. Saraiva, in verbis: “Contrato. Contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da 
ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modifi car ou 
extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.” Deste conceito, observo que o contrato foi realizado por pessoas capazes, onde 
exteriorizaram neste documento suas vontades, suas normas para regular a presente relação jurídica. Dos autos também se extrai que 
por diversas vezes o autor buscou a ré para tentar ser ressarcida pelos valores pagos, mas nunca houve a resolução do problema. A 
situação de vulnerabilidade do autor é notória perante a demandada, pois mesmo buscado seus representantes para tentar solução 
amigável do problema foi exposto a situação abusiva. Por outro lado, a demandante efetuou o pagamento de algumas parcelas ao 
corretor da demandada, visto não terem sido emitidos os boletos, sendo a demandada responsável pelos atos de seus funcionários. 
Verifi ca-se que os demandados não comprovam que o demandante tinha ciência do Contrato de consórcio e nem ao menos que o mesmo 
foi cientifi cado da forma de pagamento prevista contratualmente. A demandante comprova na inicial que efetuou o pagamento de R$ 
11.893,00(Onze mi oitocentos e noventa e três reais), e não foi ao menos informada de sua exclusão do grupo. Está evidente que no caso 
em apreço foi violado o princípio da transparência e da informação que consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre 
todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação, nos termos do que prevê o 
art. 6º, III, IV e V do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem; Havendo omissão de informação relevante ao consumidor em cláusula contratual, prevalece a interpretação 
do artigo 47 do CDC, que retrata que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira, mas favorável ao consumidor. Ressalte-
se que dever de informação e transparência do fornecedor não se trata de um simples princípio, mais do que isso, pertence ao império 
de um princípio fundamental do Código do Consumidor, previsto no art.4° do CDC: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios: IV - educação einformaçãode fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à 
melhoria do mercado de consumo;” No presente caso vislumbro que houve afronta ao Código de Defesa do consumidor quanto aos 
direitos de informação e transparência, comprovando a má prestação de serviços dos demandados, devendo esse restituir os valores 
pagos pela demandante, na quantia de R$ 11.893,00(Onze mi oitocentos e noventa e três reais) visto que não há que se falar em retenção 
de valores, posto que não foi o demandante quem deu causa ao cancelamento do contrato. DO DANO MORAL  Quanto às hipóteses de 
cabimento da indenização por dano moral no caso de descumprimento de contrato, especialmente nas relações individuais, o mesmo 
não é devido, como retrata as jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO VIDA 
TRANQUILA RGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DO PRÊMIO INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO 
MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O mero inadimplemento contratual não permite que haja a caracterização de dano moral. Recursos 
das rés parcialmente provido. Recuso da autora prejudicado. (Recurso Cível Nº 71001709955, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 22/04/2009)  É esse também o entendimento do STJ:  “ Esta Corte já decidiu não ter 
cabimento a indenização por danos morais decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel.” (STJ AgRg no Ag 
442548/RJ DJ 21.10.2002).  CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; 
não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. 
(STJ - RESP 201414 - PA - 3ª t. - Rel. Min. Ari Pargendler - J 20/06/2000) Por todo o exposto com fulcro no art. 487, inciso I do CPC julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente ação para condenar o demandado EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 
LTDA a restituir a demandante Samara Santos Nobre a quantia de R$ 11.893,00(Onze mi oitocentos e noventa e três reais. O quantum 
indenizatório deve ser corrigido desde a data do pagamento. Juros moratórios de 1%(um por cento) a partir da citação. Sem honorários 
ou custas. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FABRÍCIO BARBOSA MACIEL (OAB 8087/AL) - Processo 0700325-
76.2017.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTOR: Wellington Barbosa da Silva 
- RÉU: Sky Brasil Servicos Ltda - R.H. Arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: RICARDO CARLOS MEDEIROS (OAB 3026/AL), ADV: 
MARCO ANTONIO PEREIRA FARO (OAB 178337/RJ), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ) - Processo 0700363-
88.2017.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Francisco José Gomes de Brito - RÉU: Tim Celular 
S/A - Inove Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda - R.H. Tendo em vista o retorno do referido processo da Turma Recursal sem a 
condenação do recorrente em custas processuais, conforme Acórdão às fl s. 167/174. Arquivem-se os presentes autos com as devidas 
baixas, a parte Ré comprovou o cumprimento da condenação, e a parte Autora já efetuou a retirada do competente alvará, conforme fl s. 
187, e nada mais requereu.

ADV: LUIZ GUSTAVO GOMES TENÓRIO AMORIM (OAB 12632/AL) - Processo 0700479-26.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Rogério Rodrigues Feitosa - R.H. Fls. 68 - Defi ro. 
Expeça-se carta de citação para o demandado TIM S/A, no endereço Avenida Giovanni Gronchi, nº 7143, no Bairro de Vila Andrade, na 
cidade de São Paulo-SP, CEP: 05.724-006. P.R.I.

ADV: ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP) - Processo 
0700482-83.2016.8.02.0075/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - RÉU: Banco Santander Banespa S/A - R. H. Fls. 38 
e 51/52 - Tendo em vista que não foi interposto embargos à execução do bloqueio de fl s. 38, tendo o prazo transcorrido in albis, procedo 
nesse ato a transferência no Bacenjud e determino a expedição de alvarás, um de R$ 204.219,81(Duzentos e quatro mil duzentos e 
dezenove reais e oitenta e um centavos) em favor do demandante e de R$ 2.899,34(Dois mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e 
quatro centavos) em favor do advogado, conforme requerido às fl s.24. Após arquivem-se os autos com as devidas baixas. P. R. I.

ADV: MIGUEL RAFAEL MOTA LOPES (OAB 16627/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB 3788/AL) - Processo 
0700547-10.2018.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - AUTOR: Diego Adriano da Silva - RÉU: C&a 
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Modas Ltda - SENTENÇA Relatório dispensado com base no art. 38 da Lei 9.099/95. Visto e examinado, passo a fundamentar e a 
decidir. A presente ação busca uma indenização por dano moral pelos constrangimentos, transtornos e aborrecimentos sofridos pela 
promovente, decorrente da má prestação de serviços da promovida quando efetuou cobrança indevida de valores já quitados pelo 
demandante e quando efetuou cobrança de valores referente a débito de um cartão nunca contratado pelo mesmo, requerendo ainda a 
declaração de inexistência dos débitos. Para o julgamento da presente faz-se necessário analisar se houve a má prestação de serviços 
consistente na cobrança indevida de valores já quitados e de débitos referente a um cartão não contratado, resultando em transtornos e 
aborrecimentos que resulte no dever de indenizar e de declarar inexistente o débito. DO MÉRITO Verifi ca-se nos autos que o demandante 
foi indevidamente cobrado por um débito que foi devidamente quitado através de um acordo, fato esse comprovado às fl s.171/172, e 
ainda por um débito referente a um cartão de crédito que o mesmo nunca contratou, o que demonstra a falta de cautela e a falha na 
prestação dos serviços do promovido, tendo excedido os limites da lei, gerando abuso de direito. Ressalto que restou devidamente 
provado nos autos que a cobrança indevida, não tendo o demandado efetuado prova da existência do débito e de que o pagamento 
foi feito para amortização do débito. Quanto ao dano o mesmo se confi gura com a simples ocorrência da prática antijurídica: “Estando 
comprovado o fato não é preciso à prova do dano moral. (STJ, AGA 250722/SP, j. 19/11/1999, 3ª Turma, r. Carlos Alberto Menezes 
Direito, DJ 07/02/2000, p. 163)” Deste modo resta devidamente comprovado os danos morais sofridos pela promovente, demonstrando 
assim a falha no serviço prestado pelo promovido ante a falta de zelo e prudência necessária, assumindo esta o risco de sua atividade 
profi ssional. Saliento ainda, que o pleito requerido na exordial, encontra-se embasamento legal no Código Civil, em seu artigo 927 e 186, 
na Constituição Federal artigo 1º, Inciso III e artigo 5º Incisos V e X, bem como no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º 
Inciso VI e 14. Quanto ao valor da indenização, este não visa a levar a qualquer enriquecimento maior do ofendido, sendo antes, mais 
que um lenitivo para quem sofre e, ao mesmo tempo, uma punição ao ofensor que a provoca, devendo ser fi xado com razoabilidade, 
proporcionalidade e moderação, e com objetivo reparatório, levando-se em conta também o nível socioeconômico da autora, e, ainda, 
ao porte da empresa recorrida, salientando que não restou comprovado nos autos a negativação do nome do demandante, pelo que 
arbitro a condenação em R$ 2.000,00(Dois mil reais). Quanto a declaração de inexistência de débito a mesma é devida. Diante do 
exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC Julgo PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para condenar o demandado - BANCO 
BRADESCARD S/A e C A MODAS LTDA a pagar a título de indenização por dano moral, o montante de R$ 2.000,00(Dois mil reais) a 
Diego Adriano da Silva e declaro inexistente os débitos discutido na presente ação. O quantum indenizatório deve ser monetariamente 
corrigido, desde a publicação desta decisão (STJ - Resp. 204.677/ES) na indenização por dano moral. Juros moratórios de 1,0%(um por 
cento) ao mês (CC, art. 406 e CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser 
incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o transito em julgado arquivem-se os autos com as 
devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: JOSÉ FERNANDES SOBRINHO (OAB 5571/AL) - Processo 0700577-16.2016.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Obrigações - AUTOR: Colégio Santa Lúcia Ltda Me - R. H. Páginas 32/34 - Defi ro. Proceda a execução da sentença nos termos 
do art. 523, caput do CPC, devendo a secretaria efetuar os cálculos e após proceder com a devida intimação dos demandados para que 
procedam com o cumprimento voluntário da sentença (fl s. 25/27) no prazo de 15 (quinze) dias. Passado o prazo acima mencionado e 
não havendo o pagamento voluntário, atualize-se o débito com a inclusão da multa de 10%(dez) por cento, conforme art. 523, § 1º , sem 
a inclusão de honorários conforme Enunciado 97 do FONAJE, em ato contínuo, voltem conclusos para a realização da penhora online, 
devendo após a resposta do Bacen Jud, se houver bloqueio positivo ser intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 270, 272 
e 273), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio,para no prazo de 05(cinco) dias, art. 
854, § 3º, I e II, do CPC comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade 
excessiva de ativos fi nanceiros, podendo ainda oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. Se não houver bloqueio de 
valores, expeça-se mandado de penhora, devendo o Ofi cial de Justiça munido da segunda via do mandado, proceder à penhora e 
avaliação de bens de imediato, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se, na mesma oportunidade o executado, na pessoa de seu 
advogado (arts. 270, 272 e 273), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo 
oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. P. R. I.

ADV: DANIELY DE LIMA SOARES MELRO (OAB 6142/AL) - Processo 0700620-16.2017.8.02.0075 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Maria de Lourdes da Silva - RÉU: Fundo de Investimento 
Em Direitos Creditórios Não-padronizados Npl I - R. H. Fls. 60/83 - 1 - Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo; 2 - Habilite-se o 
advogado conforme solicitado às fl s. 91; 3 - Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, remeta-se a Turma Recursal.

ADV: MELINDA NUNES DOS SANTOS SILVA (OAB 15020/AL), ADV: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB 16654A/
AL) - Processo 0700622-49.2018.8.02.0075 - Petição - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Vanessa Bezerra da Silva - 
REQUERIDO: Gol - Linhas Aéreas S.A - Vistos etc... Relatório dispensado com base no art. 38 da Lei 9.099/95. Visto e examinado, 
passo a fundamentar e a decidir. A presente ação busca uma indenização por dano moral decorrente do fato da demandante ter sofrido 
transtornos e aborrecimentos, quando da utilização do s serviços da demandada, sendo que houve atraso no vôo e extravio de suas 
bagagens. Para o julgamento da presente faz-se necessário analisar se houve a má prestação de serviços e a prática de ato ilícito pela 
promovida, consistente no atraso do vôo e extravio das bagagens da demandante, que resulte no dever de indenizar a título de danos 
morais. DO MÉRITO Analisando a narrativa fática da inicial verifi ca-se que a demandante fez a compra de passagens na empresa 
demandada, com vôo para às 21:00h com conexão em São Paulo, com chegada às 22h15min e no voo São Paulo para Maceió com 
saída prevista para 22h55min, chegando ao destino fi nal às 01h45min, no entanto houve um atraso de quarenta minutos. Sustenta que 
foi informada que o vôo estava muito cheio e não teria capacidade para a quantidade de malas, quando por orientação da demandada 
despachou suas malas para só pegar em seu destino fi nal, ou seja, Maceió- AL, e foi o que a demandante fez, sendo que sua bagagem 
extraviou e foi parar em São Paulo somente sendo devolvida um dia depois. A demandada sustenta em contestação que o atraso se deu 
pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária e que as bagagens foram entregues um dia após a chegada em Maceió, dentro do prazo 
legal previsto pela Portaria da ANAC. Verifi co que o atraso do vôo não extrapolou o limite do razoável e a bagagem foi devolvida dentro 
de prazo razoável conforme previsão do artigo 35, parágrafo 2º, Portaria 676/GC5 da ANAC. Prejuízo imaterial é aquele que decorre 
de um ato ilícito capaz de lesar aos atributos de personalidade do consumidor e os transtornos descritos nos autos não são sufi cientes 
para caracterizar dano à personalidade sujeito à reparação pretendida. Portanto, não vislumbro dano concreto ou prova indiciária 
mínima de que houve a prática de ato ilícito por parte do demandado e que o autor tenha sofrido angústia, humilhação ou que fosse 
submetido à situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou qualquer dos direitos 
personalíssimos tutelados no art. 5º, incs. V e X, da CF/88. Salvo prova de efetiva prática de ato ilícito ou má prestação de serviços e de 
dano à personalidade, tal situação não é sufi ciente a caracterizar a ocorrência de dano moral passível de indenização, sob pena de o 
Poder Judiciário estar abrindo portas a uma indústria indenizatória e de enriquecimento sem causa dos postulantes. Forçoso, portanto, 
concluir pela ausência dano moral a ser indenizado. Diante dos fatos e das provas não verifi co nenhuma má prestação de serviços e 
ou prática de ato ilícito por parte do promovido. Para o deferimento do dano moral basta a prova do mesmo, conforme entendimento 
doutrinário, os prejuízos extra patrimoniais suportados pela vítima independem de prova material para emergir o direito à reparação 
moral, bastando a comprovação da prática antijurídica perpetrada pelo ofensor, entendimento este chancelado pelo STJ no REsp. 
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169030/RJ, sendo que no presente caso não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte do promovido. Por todo, com fulcro no art. 
487, inciso I do CPC julgo IMPROCEDENTE, a presente ação. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal 
(artigo 55 da lei 9099/99). Sem honorários ou custas. Após o transito em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I

ADV: ESDRA SILVA DOS SANTOS (OAB 1045A/SE) - Processo 0700672-41.2019.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Jeane Cristina dos Santos - R.H. Intime-se a promovente para que 
junte aos autos comprovante de residência em seu nome , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. P.R.I

ADV: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (OAB 1396-A/RN) - Processo 0700675-93.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Monique Delane Jaciara dos Santos, - SENTENÇA 
Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória em que nenhuma das partes possui domicílio na jurisdição deste Juizado. Um dos deveres 
do juiz é verifi car se estão presentes todos os pressupostos processuais para o regular andamento do processo. Analisando-se os 
autos, verifi cou-se que não estão presentes todos os requisitos de admissibilidade. Conforme se vê nos autos, o demandante ajuizou 
a presente demanda utilizando comprovante de residência em seu nome, indicando que reside no bairro do Benedito Bentes. De outro 
lado, nenhuma das empresas promovidas teve endereço de citação em um dos bairros da jurisdição deste Juizado, que sãoBarro duro, 
Jacintinho e Feitosa, impossibilitando que esta Magistrada verifi que a correta competência territorial, conforme a Resolução 16/2007 
em seu art. 3º, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Pelo exposto, julgo pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista 
a incompetência territorial deste juizado, com fulcro no art. 485, IV do CPC e do art. 51, III da Lei 9099/95. Sem custas e honorários 
advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os autos.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700677-63.2019.8.02.0075 - Execução de 
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). O promovente ajuizou ação de Cobrança Pelo Rito Sumário contra a Menor MONYKE 
GABRYELLE MATA DA SILVA, E MÁRCIO SANTOS DA SILVA. Ocorre que nos Juizados Especiais o incapaz não poderá ser parte no 
processo, devendo o processo tramitar na Justiça Comum, conforme prevê o artigo art. 8º e 51, IV da Lei 9.099/95, pelo que deve o 
processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, in verbis:  Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.  Art. 51. 
Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:  IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 
Lei; ISTO POSTO, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 51, Inciso I V, c. c. art. 8º, ambos da Lei 9.099/95. 
Sem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55, caput). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700678-48.2019.8.02.0075 - Execução de 
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). A promovente declara que o executado contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de seu fi lho, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos e de acordo com a certidão às fl s. 
23, dos autos digitais a promovente em sua Petição Inicial intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, 
cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis 
em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento 
do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito “in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for 
inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não 
resolverá o mérito quando: I - - indeferir a petição inicial; Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700679-33.2019.8.02.0075 - Execução de 
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). A promovente declara que a executada contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de sua fi lha, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos e de acordo com a certidão às fl s. 
23, dos autos digitais a promovente em sua Petição Inicial intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, 
cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis 
em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento 
do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito “in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for 
inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não 
resolverá o mérito quando: I - - indeferir a petição inicial; Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700680-18.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). O promovente declara que o executado contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de seu fi lho, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos e de acordo com a certidão às fl s. 
26, dos autos digitais o promovente em sua Petição Inicial intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, 
cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis 
em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento 
do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito “in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for 
inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não 
resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700681-03.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). A promovente declara que a executada contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de sua fi lha, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos o promovente em sua Petição Inicial 
intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante 
do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 
330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito 
“in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial 
quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não resolverá o mérito quando: I - - indeferir a petição inicial; 
Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700682-85.2019.8.02.0075 - Execução de 
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). A promovente declara que a executada contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de seu fi lho, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos a promovente em sua Petição Inicial 
intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante 
do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 
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330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito 
“in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial 
quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não resolverá o mérito quando: I - - indeferir a petição inicial; 
Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: CARLOS HENRIQUE OMENA DO NASCIMENTO (OAB 13455/AL) - Processo 0700683-70.2019.8.02.0075 - Execução de 
Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Virgínia de Fátima Ferreira Alves & Cia Ltda Me - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). A promovente declara que a executada contraiu débito referente as mensalidades escolares 
de seu fi lho, e que não honrou o contrato de acordo fi rmado entre as partes. Verifi cando os autos a promovente em sua Petição Inicial 
intenta ação com pedidos e rito de Ação de Cobrança e não de Execução, cabendo a extinção do processo por inépcia da inicial. Diante 
do exposto, e tendo em vista que o Promovente fez pedido incompatíveis em sua inicial, indo de encontro com o que prescreve o art. 
330, I, parágrafo único, Inciso IV, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, Inciso I do CPC, transcrito 
“in verbis”: Art. 330 - A petição inicial será indeferida quando: I - quando for inepta; Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial 
quando: IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Art 485 - “ O juiz não resolverá o mérito quando: I - - indeferir a petição inicial; 
Arquivem-se os autos, após as devidas providências legais. P.R.I.

ADV: JOÃO BRAZ AMORIM NETO (OAB 13754/AL) - Processo 0700684-55.2019.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Substituição do Produto - AUTOR: Abedenego Teixeira Ribeiro - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 25/11/2019 Hora 
08:00 Local: Conciliação,Instrução e Julgamento 02 Situacão: Pendente

ADV: JOÃO BRAZ AMORIM NETO (OAB 13754/AL) - Processo 0700684-55.2019.8.02.0075 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Substituição do Produto - AUTOR: Abedenego Teixeira Ribeiro - 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, Instrução e 
Julgamento, para o dia 25 de novembro de 2019, às 8 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: BRUNO FRANCISCO FERREIRA (OAB 58131/PR) - Processo 0700687-10.2019.8.02.0075 - Execução de Título Extrajudicial 
- Nota Promissória - EXEQUENTE: Ferreira & Bombarda Ltda - R. H. 1. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. 
2. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 1.239,27 (um mil duzentos e trinta e nove reais e vinte 
e sete centavos) no prazo de 03 (três) dias, conforme dispõe o art. 829 e seguintes do CPC. 3. Caso não haja o pagamento, proceda 
a penhora on line, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se, a parte executada para audiência de conciliação, que deverá ser 
previamente designada pela secretaria, quando poderá oferecer embargos(art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. P. R. I.

ADV: RONALDO CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR (OAB 16720/AL) - Processo 0700691-47.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Candida Rocha Calaça - Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 21/11/2019 Hora 09:00 Local: Conciliação,Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: RONALDO CARLOS CAVALCANTE JÚNIOR (OAB 16720/AL) - Processo 0700691-47.2019.8.02.0075 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Candida Rocha Calaça - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 21 de novembro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: JOSÉ LUCAS PACHECO RODRIGUES LIMA (OAB 12644/AL) - Processo 0700770-31.2016.8.02.0075 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Andrade e Costa Advogados Associados - Vistos, etc. Relatório 
dispensado (Lei 9.099/95, art. 38, caput). Não obstante instado a se manifestar, fl s. 52, o Demandante não manifestou-se quedando-se 
inerte, situação essa que, na ótica deste Juízo, confi gura perda superveniente do interesse de agir. Dispõe o art. 485, Inc. VI, do CPC, 
aplicado subsidiariamente à hipótese (LJE, art. 52, caput): Art 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verifi car a ausência de 
legitimidade ou de interesse processual; Diante do exposto, e tendo em vista a não manifestação do Demandante, face à ausência 
superveniente de interesse de agir, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, Inciso VI do CPC. Sem 
custas e honorários advocatícios(Lei 9.099/95, art. 55, caput). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.

Altacir Valente da Silva
ANTONIO MAC-DOWELL LINS COSTA FILHO (OAB 5670/AL)
Bruno Francisco Ferreira (OAB 58131/PR)
Carlos Henrique Omena do Nascimento (OAB 13455/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Claudio Jose Ferreira de Lima Canuto (OAB 5821/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Daniely de Lima Soares Melro (OAB 6142/AL)
Débora Malta Reis (OAB 7931/AL)
Diogo dos Santos Ferreira (OAB 11404/AL)
Elísia Helena de Melo Martini (OAB 1853/RN)
Ericknilson Oliveira (OAB 5237/AL)
Esdra Silva dos Santos (OAB 1045A/SE)
FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 28478/BA)
Fabrício Barbosa Maciel (OAB 8087/AL)
Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB 16654A/AL)

Gustavo José Pinto de Moura Souza (OAB 7770/AL)
Henrique José Parada Simão (OAB 221386/SP)
IGOR MACÊDO FACÓ (OAB 16470/CE)
João Braz Amorim Neto (OAB 13754/AL)
Jorge Lamenha Lins Neto (OAB 2940/AL)
José Fernandes Sobrinho (OAB 5571/AL)
José Lucas Pacheco Rodrigues Lima (OAB 12644/AL)
Joyce Karla Torres Braga Andrade (OAB 11960/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 396/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Juliana Vasconcelos do Nascimento de Omena (OAB 13075/AL)
Karina de Almeida Batistuci (OAB 9558AL)
LARISSA MARIA DE ANDRADE SILVA (OAB 10641/AL)
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Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
LÍVIA LOPES RODRIGUES DE LIMA (OAB 10618/AL)
Lucas Almeida Uchoa Souza (OAB 7047/AL)
Luiz Gustavo Gomes Tenório Amorim (OAB 12632/AL)
Marco Antonio Pereira Faro (OAB 178337/RJ)
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788/AL)
Melinda Nunes dos Santos Silva (OAB 15020/AL)
Miguel Rafael Mota Lopes (OAB 16627/AL)
Ricardo Alexandre Vieira da Costa (OAB 1396-A/RN)
Ricardo Carlos Medeiros (OAB 3026/AL)
Ronaldo Carlos Cavalcante Júnior (OAB 16720/AL)
SIMONE ALVES DA SLVA
Somaia Zenaide Vieira Gonçalves (OAB 11281/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 17314/CE)

7º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO SILVANA LESSA OMENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EMY DORIANE PEDROSA SOUZA PEIXOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0191/2019
ADV: LIDIANNY MESSIAS ALECIO MOTA (OAB 10818/AL), ADV: PRISCILA CERQUEIRA WANDERLEY (OAB 11529/AL), ADV: 

ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB 15983A/AL), ADV: IZABELA CRISTINA RÜCKER CURI BERTONCELLO (OAB 187273/
MG), ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP) - Processo 0700215-06.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Dano Material - AUTOR: João Rodrigo Santos Ferreira - RÉU: Emirates Airlines - Msc Cruzeiros do Brasil Ltda - Cvc Brasil 
Operadora e Agência de Viagens S.a - CERTIFICO, para os devidos fi ns, que tendo disponibilidade de pauta para audiência de instrução, 
antecipo a audiência anteriormente marcada para o dia 23/09/2019, às 10:00 horas.

ADV: JOÃO ROSA (OAB 15443A/AL), ADV: ALBERTO JORGE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 5123/AL) - Processo 0700222-
95.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Marinedja Maria Santos - RÉU: 
Banco BMG S/A - CERTIFICO, para os devidos fi ns, que tendo disponibilidade de pauta para audiência de instrução, antecipo a audiência 
anteriormente marcada para o dia 23/09/2019, às 11:00 horas.

ADV: MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB 3788A/AL), ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 12797/BA), ADV: SERGIO 
ANTONIO GARCIA PEREIRA (OAB 1015A/SE) - Processo 0700275-76.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Livia Kelly dos Santos - RÉU: Banco IBI S.A. - Banco Múltiplo - CERTIFICO, 
para os devidos fi ns, que tendo disponibilidade de pauta para audiência de instrução, antecipo a audiência anteriormente marcada para 
o dia 23/09/2019, às 12:00 horas.

ADV: AFONSO HENRIQUE DE VASCONCELOS GOMES (OAB 13056/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE 
(OAB 6033/AL) - Processo 0700289-60.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica 
- AUTOR: Paulo Jorge Oliveira de Medeiros - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - CERTIFICO, para os devidos fi ns, que 
tendo disponibilidade de pauta para audiência de instrução, antecipo a audiência anteriormente marcada para o dia 23/09/2019, às 09:00 
horas.

Afonso Henrique de Vasconcelos Gomes (OAB 13056/AL)
Alberto Jorge Ferreira dos Santos (OAB 5123/AL)
Alfredo Zucca Neto (OAB 154694/SP)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Ellen Cristina Gonçalves Pires (OAB 15983A/AL)
Izabela Cristina Rücker Curi Bertoncello (OAB 187273/MG)
JOÃO ROSA (OAB 15443A/AL)
LIDIANNY MESSIAS ALECIO MOTA (OAB 10818/AL)
Livia Alves Luz Bolognesi (OAB 12797/BA)
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788A/AL)
Priscila Cerqueira Wanderley (OAB 11529/AL)
Sergio Antonio Garcia Pereira (OAB 1015A/SE)

JUÍZO DE DIREITO DA 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0192/2019
ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 14913A/AL) - Processo 0000276-05.2019.8.02.0076 - Procedimento do 

Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: BANCO SANTANDER S.A. - 1. Tendo em vista a interposição de 
Recurso Inominado pela(s) parte(s) demandada(s), BANCO SANTANDER S.A., intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s), para, querendo, 
no prazo legal, apresentar(em) suas contrarrazões. 2. Cumpra-se.

ADV: MAURÍCIO GUIMARÃES CURSINO, ADV: RODRIGO ARAÚJO CAMPOS, ADV: DÊNIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, ADV: 
LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS - Processo 0000471-63.2014.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento 
- DEMANDANTE: Hipólito Martinez Andion - Tendo em vista a juntada do extrato da conta-corrente do Exequente, intime-se a Executada 
para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão de fl s. 141, ou requerer o que entender de direito, sob pena de ser dado continuidade 
à execução através de penhora on-line. Cumpra-se.

ADV: PEDRO DOMINGUES NETO GUIMARAES (OAB 46707/PE) - Processo 0700340-71.2019.8.02.0076 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Medidas de Urgência - AUTORA: Roseane Macario dos Santos - Defi ro o requerimento de fl s. 143, da 
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parte Demandante pleiteando o adiamento da audiência de conciliação designada para o dia 06/09/2019, tendo em vista a justifi cativa 
apresentada em fl s. 143. Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de fl s. 36, após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700379-68.2019.8.02.0076 - Cumprimento de 
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento Residencial 
Oceanis- AMO - Diante do exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 
51, inciso II da lei 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700380-53.2019.8.02.0076 - Cumprimento de 
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTORA: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento Residencial 
Oceanis- AMO - Diante do exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 
51, inciso II da lei 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700381-38.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700382-23.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700383-08.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700384-90.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700385-75.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700386-60.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700387-45.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700388-30.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700389-15.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: GUSTAVO JOSÉ MENDONÇA QUINTILIANO (OAB 5135/AL) - Processo 0700390-97.2019.8.02.0076 - Execução de Título 
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Associação dos Proprietários e ou Moradores do Loteamento 
Residencial Oceanis- AMO - Ex positis, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consubstanciada no 
dispositivo do art. 924, inciso I c/c art. 801 do NCPC. Intime-se a parte Exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

ADV: MARCELO VITORINO GALVÃO (OAB 6131/AL), ADV: WENDELL HANDRES VITORINO DA ROCHA (OAB 6446/AL) - 
Processo 0700412-58.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- AUTOR: Ricardo de Oliveira Leite - 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 25 de outubro de 2019, às 8 horas, a seguir, 
passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: WELLINGTON DE ABREU PEREIRA (OAB 11652/AL) - Processo 0700413-43.2019.8.02.0076 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTOR: Thiago André Silva de Lima - 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 25 de outubro de 2019, às 8 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: DIRCEU MONTENEGRO MORAES (OAB 14869/AL) - Processo 0700414-28.2019.8.02.0076 - Procedimento Ordinário - 
Atraso de vôo - AUTORA: Anna Carlin - Arianna Fileppi - Alessio Fileppi - 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 25 de 
outubro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: WENDELL AGENOR CAVALCANTI LIMA DOS SANTOS (OAB 15438/AL) - Processo 0700415-13.2019.8.02.0076 - 
Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - AUTOR: Graciliano Ramos de Alencar do Nascimento - 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 25 de outubro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

Carlos Eduardo Cavalcante Ramos (OAB 14913A/AL)
Dênis Guimarães de Oliveira
DIRCEU MONTENEGRO MORAES (OAB 14869/AL)
Gustavo José Mendonça Quintiliano (OAB 5135/AL)
Luiz Roberto Barros Farias
Marcelo Vitorino Galvão (OAB 6131/AL)
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Maurício Guimarães Cursino
Pedro Domingues Neto Guimaraes (OAB 46707/PE)
Rodrigo Araújo Campos
Wellington de Abreu Pereira (OAB 11652/AL)
Wendell Agenor Cavalcanti Lima dos Santos (OAB 15438/AL)
Wendell Handres Vitorino da Rocha (OAB 6446/AL)

8º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0368/2019
ADV: MARIA DO CARMO SILVA (OAB 6932/AL), ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL) - Processo 0700537-

23.2019.8.02.0077 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Alexsandro da Silva - RÉU: Banco Bradesco 
Financiamentos S/A e outros - Conforme ata de audiência nas fl s. 238.

ADV: RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI (OAB 24140/PE), ADV: MARIA RANIELI PIMENTEL DE ARAÚJO (OAB 12432/AL) 
- Processo 0700761-58.2019.8.02.0077 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: David Alves 
de Aquino - RÉU: Delta Airlines e outro - Conforme ata de audiência de fl s. 208

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP) - Processo 0700771-05.2019.8.02.0077 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - RÉU: Millena Moveis Comercio Eirelli - Conforme ata de audiência de fl s. 47

ADV: NIVALDO SANTOS FERREIRA (OAB 4964/AL) - Processo 0701489-02.2019.8.02.0077 - Procedimento Ordinário - 
Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Thaís de Sousa - 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, Instrução e Julgamento, 
para o dia 09 de dezembro de 2019, às 11 horas e 31 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: JOSÉ AVELAR BRANDÃO DA SILVA (OAB 3971/AL) - Processo 0701493-39.2019.8.02.0077 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Contratos de Consumo - AUTORA: Edirlene Maria Lucas de Arruda - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 10 de dezembro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: MARIA DO CARMO SILVA (OAB 6932/AL), ADV: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS (OAB 63513/MG), ADV: FELICIANO 
LYRA MOURA (OAB 217141/PE) - Processo 0701588-06.2018.8.02.0077 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
AUTOR: Jose Felix - RÉU: Lg Eletronics da Amazônia Ltda - Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açucar) e outro - Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, passo a intimar as partes acerca da 
sentença prolatada:”Do exposto, acolho a preliminar aventada na contestação e DECLARO a incompetência dos Juizados Especiais 
Cíveis para o processamento e julgamento do presente feito, julgando extinto o processo, sem o exame do mérito, com fulcro nos 
artigos 3º e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação 
legal (artigo 55 da lei 9099/95). Intimem-se as partes.Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar 
conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da 
Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se 
o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após,venha-me concluso.Publique-se a presente sentença em conformidade 
ao retro determinado,para efeito intimatório da parte demandante. R. I. e, após o trânsito em julgado,arquive-se o feito, com baixa na 
distribuição”.

Carlos Alexandre Moreira Weiss (OAB 63513/MG)
FELICIANO LYRA MOURA (OAB 217141/PE)
José Avelar Brandão da Silva (OAB 3971/AL)
Maria do Carmo Silva (OAB 6932/AL)
Maria Ranieli Pimentel de Araújo (OAB 12432/AL)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 128341/SP)
Nivaldo Santos Ferreira (OAB 4964/AL)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Ricardo de Oliveira Franceschini (OAB 24140/PE)

9º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO ROBERTO DA SILVA CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KARLA PATRÍCIA ALMEIDA FARIAS DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0369/2019
ADV: GUSTAVO VISEU (OAB 117417/SP) - Processo 0000171-10.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 

Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.a e outro - Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que a sentença de fl s. 87 a 91 não foi publicada em 
nome do advogado da empresa demandada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, refaço a publicação da referida sentença 
em nome do Dr. Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB/SP: 117.417).

ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: ALBERTO NONÔ DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/
AL) - Processo 0000196-57.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: 
Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os 
pedidos formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) determinar que a demandada, no prazo de 15 dias, efetue 
todos os reparos necessários na calçada do imóvel do demandante, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
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com limite máximo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) determinar, ainda, que a demandada pague ao demandante o valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 
monetária pelo INPC a partir desta sentença. Sem custas e sem honorários. P.R.I Maceió,19 de julho de 2019. Adriana Carla Feitosa 
Martins Juiza de Direito

ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0000485-87.2018.8.02.0082 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Banco Itaúcard S/A e outro - Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que a sentença de fl s. 271 a 276 foi publicada 
unicamente em nome do advogado de um dos demandados, refaço a publicação da referida sentença em nome do patrono da empresa 
demandada Banco Itaucard S/A, a Dra. Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB/BA 29.442/BA).

ADV: LUIS FILIPE COSTA AVELINO, ADV: ADRIANO COSTA AVELINO - Processo 0001649-92.2015.8.02.0082 - Cumprimento de 
sentença - Inadimplemento - EXEQUENTE: Laíse Leitão Almeida - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
memória de cálculo, nos termos do art. 524, do CPC/2015, bem como informar ou confi rmar o CNPJ da parte executada, a fi m possibilitar 
a realização de penhora on-line. Maceió, 10 de setembro de 2019 Edilson de Lima Santos Analista Judiciário

ADV: CARLOS HENRIQUE BRANDÃO GOMES (OAB 44165/BA) - Processo 0002048-58.2014.8.02.0082/01 - Cumprimento de 
sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: João Santa Rita - Intime-se o demandante para, no prazo de 05 dias, juntar procuração 
com poderes para receber valores e dar quitação. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito 
em Substituição

ADV: ISABELA CRISTINA ROCHA MONTENEGRO (OAB 14445/AL), ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 10775A/AL) - Processo 
0700103-19.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - AUTORA: Ana Cristina Marques 
da Silva - RÉU: Tim Celular S/A - Homologo por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de vontades 
celebrado extrajudicialmente às fl s. 171/172, com fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 9.099/95, julgando extinto o feito, 
com fulcro no art. 487, III alínea b, do NCPC. P. R. I. Sem custas. Arquive-se. Maceió, 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: GUSTAVO ANDRÉ PERNAMBUCO BRITO (OAB 8466/SE), ADV: HERCULES MARTINS DA SILVA (OAB 13074/AL) - 
Processo 0700189-87.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Condomínio - AUTOR: Edifi cio Residencial Mariana 
Portela - Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação, para condenar o demandado, revel no feito, a pagar o demandante o valor de R$ 
9.017,25 (Nove mil e dezessete reais e vinte e cinco centavos), referente às taxas de condomínio atrasadas, conforme planilha de débito 
atualizada (página 44), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados 
da citação, sem prejuízo das parcelas que se vencerem no curso do processo, conforme preconiza o art. 323 do NCPC. Sem custas e 
honorários advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55, da lei 9099/95). Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, 
certifi que-se e arquivem-se os autos. Maceió,13 de agosto de 2019. Adriana Carla Feitosa Martins Juiza de Direito

ADV: LEONARDO MEDEIROS JATOBÁ (OAB 15706B/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: CARLOS 
ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL) - Processo 0700324-36.2018.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Moral - AUTORA: Maria Almeida - RÉU: PRESTADORA TIM CELULAR - Conforme se apura dos autos, a dívida objeto da 
presente lide já foi quitada. Ante o exposto acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação subsidiária do artigo 924, inciso II, do 
CPC/2015. Intime-se a exequente para retirar o alvará expedido à fl . 71 dos autos principais. P. R. I. Sem custas. Após as formalidades 
legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió, 16 de agosto de 2019. Adriana Carla Feitosa Martins Juiza de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0700400-31.2016.8.02.0082 - Cumprimento 
Provisório de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - Ceal - Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte ré, através 
de seu advogado, para fi ns de cumprimento e/ou ciência do(a) Sentença de fl s. 269/270 abaixo transcrita: Diante do exposto, julgo 
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para manter a penhora feita nas contas da embargante, bem como para condená-
la ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 55, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.099/95. P.R.I. Maceió,09 de 
agosto de 2019. Adriana Carla Feitosa Martins Juiza de Direito Maceió, 09 de setembro de 2019. Edilson de Lima Santos Analista 
Judiciário

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: CLAUDIO COELHO DA PAZ DE LIMA (OAB 14096/AL) 
- Processo 0700618-88.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Sales 
da Silva Filho - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 
na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) declarar a inexistência do débito objeto desta lide; b) determinar que a parte 
demandada pague ao demandante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros 
de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença; c) determinar, ainda, que a parte demandada 
promova, no prazo de 15 dias, a retirada das restrições inseridas no nome do demandante, sob pena de multa diária no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais), com limite máximo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem custas e sem honorários. P.R.I Maceió, 30 de 
agosto de 2019. Adriana Carla Feitosa Martins Juiza de Direito

ADV: GEORGE DANTAS (OAB 19695/BA) - Processo 0700644-86.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Obrigações - RÉU: Ibesa - Instituto Brasileiro de Ensino Superior Avançado - Recebo o recurso no seu efeito devolutivo, conforme artigo 
43 da Lei 9099/95. Intime-se a parte recorrida, para querendo, oferecer contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 
assinalado no item anterior, com ou sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Maceió, 
09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: GEORGE DANTAS (OAB 19695/BA) - Processo 0700644-86.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Obrigações - RÉU: Ibesa - Instituto Brasileiro de Ensino Superior Avançado - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que a sentença de fl s. 100 a 101 foi publicada unicamente em nome do advogado 
da demandante, refaço a publicação da referida sentença em nome do patrono da empresa demandada.

ADV: FERNANDA NATÁLIA XAVIER DUTRA (OAB 10636/AL), ADV: ERICA FONTES LIMA FRAGOSO (OAB 11706/AL) - Processo 
0700909-88.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Anne Caroline Siqueira 
Fernandes Tenorio - Luiz Gonzaga Fernandes Tenorio - 1. Indefi ro, no momento, o pedido formulado à f. 106. 2. Intime-se a demandante 
para, no prazo de 05 dias, juntar cópia legível do contrato de honorários. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: AMANDA BARROS BARBOSA (OAB 8990/AL), ADV: ANTONY R. COSTA LEAHY (OAB 15637/AL), ADV: ALBERTO NONÔ 
DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL), ADV: ALNPP- ANGELO, LIMA, NONÔ, PAIVA & PEIXOTO ADVOGADOS S/C (OAB 2894/
AL), ADV: ÍSIS VIRGÍNIA DE OLIVEIRA MOREIRA (OAB 16054/AL) - Processo 0701218-12.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Luana Karla Pessoa Lima - RÉ: Real Alagoas de Viação Ltda - Homologo por 
sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de vontades celebrado extrajudicialmente às fl s. 144/147, com 
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fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 9.099/95, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III alínea b, do NCPC. P. R. I. 
Sem custas. Arquive-se. Maceió, 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: VANESSA MACHADO DE MELO (OAB 14435/AL) - Processo 0701261-46.2018.8.02.0082 - Petição - Indenização por Dano 
Moral - REQUERENTE: Jose Luiz da Silva - CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Autos n° 0701261-46.2018.8.02.0082 Ação: 
Petição Requerente: Jose Luiz da Silva Tipo Completo da Parte Passiva Selecionada \<\< Informação indisponível \>\>: Almeida e 
Cavalcanti Ltda Tipo Completo do Representante Legal Selecionado \<\< Informação indisponível \>\>: Nome do Representante Legal 
Selecionado sem Quebra \<\< Informação indisponível \>\> Certifi co nesta data, que a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 
nos autos do processo nº 0701261-46.2018.8.02.0082, inicialmente designada para o dia 01/10/2019 às 09:30h, na sala de audiências 
deste Juizado, foi CANCELADA tendo em vista que não haverá tempo hábil para expedição das referidas citações. O referido é verdade 
e dou fé. Eu, Maria Catharina Gomes Pereira Melo, Protocolista, digitei e assinei. Maceió (AL), 09 de setembro de 2019. Maria Catharina 
Gomes Pereira Melo Protocolista

ADV: HUMBERTO JUNQUEIRA GALLI DA SILVA (OAB 40769/PR) - Processo 0701304-80.2018.8.02.0082 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - RÉU: Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda e outro - ATO ORDINATÓRIO Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que a sentença de fl s. 
159 a 163 não foi publicada em nome do advogado da empresa demandada ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA, 
refaço a publicação da referida sentença em nome do Dr. HUMBERTO JUNQUEIRA GALLI DA SILVA, OAB/PR 40.769. Maceió, 10 de 
setembro de 2019 Maria Catharina Gomes Pereira Melo Protocolista

Adriano Costa Avelino
Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
ALNPP- ANGELO, LIMA, NONÔ, PAIVA & PEIXOTO ADVOGADOS S/C (OAB 2894/AL)
Amanda Barros Barbosa (OAB 8990/AL)
Antony R. Costa Leahy (OAB 15637/AL)
Carlos Henrique Brandão Gomes (OAB 44165/BA)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
CLAUDIO COELHO DA PAZ DE LIMA (OAB 14096/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
ERICA FONTES LIMA FRAGOSO (OAB 11706/AL)
Fernanda Natália Xavier Dutra (OAB 10636/AL)
George Dantas (OAB 19695/BA)
Gustavo André Pernambuco Brito (OAB 8466/SE)
Gustavo Viseu (OAB 117417/SP)
Hercules Martins da Silva (OAB 13074/AL)
Humberto Junqueira Galli da Silva (OAB 40769/PR)
Isabela Cristina Rocha Montenegro (OAB 14445/AL)
Ísis Virgínia de Oliveira Moreira (OAB 16054/AL)
Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
Leonardo Medeiros Jatobá (OAB 15706B/AL)
LUIS FILIPE COSTA AVELINO
Mauricio Silva Leahy (OAB 10775A/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Vanessa Machado de Melo (OAB 14435/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO ROBERTO DA SILVA CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KARLA PATRÍCIA ALMEIDA FARIAS DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0371/2019
ADV: DIEGO MARADONA BARROS GOMES (OAB 13665/AL), ADV: LARISSE GUSMÃO FERRO DO NASCIMENTO (OAB 10024/

AL), ADV: LUCIANO SOTERO ROSAS (OAB 6769/AL) - Processo 0000095-83.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: ESCOLA TÉCNICA RESIDÊNCIA EDUCAÇÃO - Ante o exposto acima, julgo 
extinta a presente ação, pela aplicação subsidiária do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. P. R. I. Após as formalidades 
legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió, 03 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0000113-07.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Ebanx Ltda - 1. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo de vontades celebrado entre as partes, com fundamento no parágrafo único do art. 22 da Lei 9.099/95, julgando extinto o feito, 
com fulcro no art. 487, III, “b” do NCPC. 2. Arquive-se. 3. P. R. I. 4. Sem custas. Maceió,05 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito

ADV: CAMILA CEOLIN LIMA (OAB 152308/MG) - Processo 0000126-06.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Localiza Rent a Car S/A - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo de vontades celebrado entre as partes as fl s.56 dos autos, traduzido nas declarações prestadas em juízo. Em 
consequência, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, III do NCPC. Publique e registre-se. Arquive-se. 
Maceió/AL, 05 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito substituto

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0000489-27.2018.8.02.0082 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Bradescard S/A e outro - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento 
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, tendo em vista que a sentença de fl s. 222 a 233 
não foi publicada em nome do advogado da empresa demandada BANCO BRADESCO S.A, refaço a publicação da referida sentença 
em nome do Dr. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. Maceió, 10 de setembro de 2019 Maria Catharina Gomes 
Pereira Melo Protocolista

ADV: RENATA KEYLA DA SILVA AMORIM, ADV: TERESINHA BARROS - Processo 0001051-75.2014.8.02.0082 - Execução de 
Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - DEMANDANTE: Cleverton Souza Cruz - DEMANDADO: Augusto Cezar 
de Melo Lopes - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação analógica do §4º do artigo 53 da Lei 9.099/95. 
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P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió,06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO TITARA DE ANDRADE, ADV: LEANDRO RICARDO FERREIRA GOMES DE LIMA, ADV: HUGO BRITO MONTEIRO 
DE CARVALHO - Processo 0001162-93.2013.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - DEMANDANTE: THIAGO 
OLIVEIRA NASCIMENTO - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente ação, pela aplicação subsidiária do artigo 485, inciso III, do 
Código de Processo Civil. P. R. I. Após as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió,

ADV: CAUBI DAMARA DE OMENA FREITAS FILHO (OAB 3535/AL), ADV: TUTMÉS TOLEDO GOMES MARCELINO (OAB 8388/
AL) - Processo 0700260-89.2019.8.02.0082 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - LITSATIVO: Meta Uniformes 
Eireli - Me - Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, III, da Lei n° 9.099/95. P.R.I. 
Feitas as anotações necessárias, sem custas, arquive-se. Maceió, 03 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito em Substituição

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: 
EDUARDO HENRIQUE COSTA (OAB 8774/AL) - Processo 0700307-63.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Amanda dos Santos Berto - RÉU: PRESTADORA TIM CELULAR - 
SENTENÇA 1. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades celebrado entre as 
partes, com fundamento no parágrafo único do art. 22 da Lei 9.099/95, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III, “b” do NCPC. 2. 
Arquive-se. 3. P. R. I. 4. Sem custas. Maceió,03 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: MARCOS ANDRÉ LIMA LOPES (OAB 5533/AL), ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA), ADV: CELSO 
DAVID ANTUNES (OAB 1141/BA) - Processo 0700325-84.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - AUTOR: Marcos André Lima Lopes - LITSPASSIV: Anhanguera Educacional Participações S.a. (Rede de Ensino Lfg) - 
ADVOGADO: Marcos André Lima Lopes - 1. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 
vontades celebrado extrajudicialmente entre as partes (página 94), com fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 9.099/95, 
julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III, “b” do NCPC. 2. Arquive-se. 3. P. R. I. Sem custas. Maceió,05 de setembro de 2019. 
Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: EDUARDO PALACIO STROBEL (OAB 10848/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), 
ADV: DOUGLAS LOPES PINTO (OAB 12452/AL) - Processo 0700345-75.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Eduardo Palacio Strobel - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - 
ADVOGADO: Eduardo Palacio Strobel - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades 
celebrado entre as partes as fl s.107 dos autos, traduzido nas declarações prestadas em juízo. Em consequência, julgo extinto o feito 
com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, III do NCPC. Publique e registre-se. Arquive-se. Maceió/AL, 09 de setembro de 
2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito substituto

ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL) - Processo 
0700375-18.2016.8.02.0082/03 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde - RÉU: Unimed Maceió - Ato Ordinatório: Em cumprimento 
ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte executada, através de seu advogado, 
para fi ns de cumprimento e/ou ciência do(a) Despacho de f. 11 abaixo transcrito: DESPACHO Intime-se a parte demandada para que 
efetue o pagamento do valor atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) 
prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015 e penhora. Caso não haja pagamento, deve a parte exequente ser intimada para, no prazo de 05 
(cinco) dias, apresentar memória de cálculo, nos termos do art. 524, do CPC/2015, bem como informar ou confi rmar o CNPJ /CPF da 
parte executada, a fi m possibilitar a realização de penhora on-line. Maceió(AL), 23 de julho de 2019. Adriana Carla Feitosa Martins Juiza 
de Direito Maceió, 10 de setembro de 2019. Edilson de Lima Santos Analista Judiciário

ADV: GUSTAVO CÉSAR LEAL FARIAS (OAB 13799B/AL) - Processo 0700379-84.2018.8.02.0082 - Procedimento Ordinário - 
Indenização por Dano Material - RÉU: Jirituba Empreendimentos Turisticos Ltda ¿ Me - 1. Homologo por sentença, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades celebrado entre as partes, com fundamento no parágrafo único do art. 22 da Lei 
9.099/95, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III, “b” do NCPC. 2. Arquive-se. 3. P. R. I. 4. Sem custas. Maceió,03 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: DÉBORA MALTA REIS (OAB 7931/AL) - Processo 0700447-97.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Benedito Bentes - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 
21/10/2019 Hora 08:30 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: DÉBORA MALTA REIS (OAB 7931/AL), ADV: NAYARA FERNANDA AMORIM MADEIROS (OAB 10950/AL) - Processo 0700449-
67.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Condomínio Residencial 
Benedito Bentes - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 21/10/2019 Hora 08:30 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 
Situacão: Pendente

ADV: MARCUS MARCELO MOURA DA ROCHA (OAB 4230/AL) - Processo 0700454-89.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - AUTOR: Marcus Marcelo Moura da Rocha - ADVOGADO: Marcus Marcelo Moura da Rocha - 
Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 21/10/2019 Hora 09:30 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: CARLA CHRISTINA SCHNAPP (OAB 178101/RJ), ADV: JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA REGO (OAB 7928/AL), ADV: RICARDO 
DE OLIVEIRA FRANCESCHINI (OAB 24140/PE) - Processo 0700477-35.2019.8.02.0082 - Procedimento Ordinário - Indenização por 
Dano Moral - AUTORA: Amelia Maria de Vasconcelos Tenorio - RÉU: Submarino Viagens Ltda - United Airlines. Inc e outros - Homologo 
por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de vontades celebrado extrajudicialmente às fl s. 99/100, com 
fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 9.099/95, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III alínea b, do NCPC. P. R. I. 
Sem custas. Arquive-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRAULIO BARROS DOS SANTOS (OAB 3363/AL), ADV: MARIA ROMARIZE RIBEIRO VERCELENS BARROS (OAB 3364/
AL), ADV: JOÃO PAULO RIBEIRO WERCELLENS BARROS (OAB 12279/AL), ADV: ARTHUR RIBEIRO WERCELLENS BARROS 
(OAB 15503/AL) - Processo 0700556-48.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - 
DEMANDANTE: Iraci Pedro Neco dos Santos Oliveira - 1. Indefi ro o pedido formulado às f.386/387, vez que, conforme certidão de f. 
95, a demandada, Agência PagFácil, não mais funciona no endereço informado. 2. Intime-se a demandante para, no prazo de 05 dias, 
informar o novo endereço da parte demandada, sob pena de extinção. Maceió(AL), 02 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: MÁRCIO FEITOSA BARBOSA (OAB 14620/AL) - Processo 0700750-14.2019.8.02.0082 - Petição - Liminar - REQUERENTE: 
José Moysés Ferreira - Considerando que os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista 
nos arts. 303 a 310 do CPC/15, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais, intime-se o demandante para, no prazo de 
15 dias, emendar à inicial, a fi m de torná-la compatível, sob pena de extinção. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da 
Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA (OAB 13813/AL) - Processo 0700766-65.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial 
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Cível - Contratos de Consumo - AUTOR: Gui Pagnoncelli da Silva Costa - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos 
a desistência da ação manifestada pela parte demandante. Em consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 485, VIII, do 
CPC/2015. P. R. I. Feitas as anotações necessárias, sem custas, arquive-se. Maceió, 05 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: MONIQUE SCALA PAPINI SARMENTO (OAB 14239/AL) - Processo 0700825-53.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTORA: Maria Eduarda Cavalcante Costa Granja - Henrique Vaz Ferreira Acioli - 
Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação manifestada pela parte demandante. Em consequência, 
julgo extinto o processo com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. P. R. I. Feitas as anotações necessárias, sem custas, arquive-se. 
Maceió,

ADV: LARISSE GUSMÃO FERRO DO NASCIMENTO (OAB 10024/AL) - Processo 0701117-09.2017.8.02.0082 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTOR: Instituto Brasileiro de Línguas Ltda - Me - ATO ORDINATÓRIO Em 
cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca(m) a(s) 
parte(s) demandante Instituto Brasileiro de Línguas Ltda - Me 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$ 985,45, 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 fi cha de compensação 
bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar 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 Edilson de Lima Santos 
Analista Judiciário

Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Arthur Ribeiro Wercellens Barros (OAB 15503/AL)
Braulio Barros dos Santos (OAB 3363/AL)
Bruno Titara de Andrade
Camila Ceolin Lima (OAB 152308/MG)
Carla Christina Schnapp (OAB 178101/RJ)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Caubi Damara de Omena Freitas Filho (OAB 3535/AL)
Celso David Antunes (OAB 1141/BA)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Débora Malta Reis (OAB 7931/AL)
Diego Maradona Barros Gomes (OAB 13665/AL)
DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA (OAB 13813/AL)
Douglas Lopes Pinto (OAB 12452/AL)
Eduardo Henrique Costa (OAB 8774/AL)
Eduardo Palacio Strobel (OAB 10848/AL)
Gustavo César Leal Farias (OAB 13799B/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Hugo Brito Monteiro de Carvalho
João Paulo Ribeiro Wercellens Barros (OAB 12279/AL)
José Francisco Oliveira Rego (OAB 7928/AL)
Larisse Gusmão Ferro do Nascimento (OAB 10024/AL)
Leandro Ricardo Ferreira Gomes de Lima
Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
Luciano Sotero Rosas (OAB 6769/AL)
Luis Carlos Monteiro Laurenço (OAB 16780/BA)
Márcio Feitosa Barbosa (OAB 14620/AL)

Marcos André Lima Lopes (OAB 5533/AL)
Marcus Marcelo Moura da Rocha (OAB 4230/AL)
Maria Romarize Ribeiro Vercelens Barros (OAB 3364/AL)
Monique Scala Papini Sarmento (OAB 14239/AL)
NAYARA FERNANDA AMORIM MADEIROS (OAB 10950/AL)
PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA (OAB 12747/AL)
Renata Keyla da Silva Amorim
Ricardo de Oliveira Franceschini (OAB 24140/PE)
Teresinha Barros
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Tutmés Toledo Gomes Marcelino (OAB 8388/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0372/2019
ADV: DIEGO MARADONA BARROS GOMES (OAB 13665/AL) - Processo 0000002-23.2019.8.02.0082/01 - Embargos de Declaração 

- Indenização por Dano Material - EMBARGANTE: Assistência Médica Infantil Ltda. - Recebo os embargos de declaração. Intime-se a 
parte embargada, para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo ou não manifestação, retornem os autos 
conclusos. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA, ADV: RAFAELA PUGLIA FRANCISCO (OAB 391746/SP) - Processo 0000005-
22.2012.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDADO: Universidade Santo Amaro 
- UNISA e outro - 1. Considerando o requerimento e documentos de f. 253/259, intime-se a parte demandada, tanto pessoalmente 
quanto por meio de seus advogados, para, no prazo de 05 dias, comprovar o cumprimento do determinado às f. 231/232 , sob pena de 
majoração e penhora da multa já arbitrada. 3. Cumpra-se com urgência. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição.
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ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP) - Processo 0000027-36.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Material - DEMANDADO: VIVO - Proceda-se o cartório com a evolução de classe do presente. 
Após, intime-se a parte demandada para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015 e penhora. Caso não haja pagamento, deve a 
parte exequente ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memória de cálculo, nos termos do art. 524, do CPC/2015, 
bem como informar ou confi rmar o CNPJ da parte executada, a fi m possibilitar a realização de penhora on-line. Maceió, 09 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO VILLELA BASSETTO (OAB 132993/MG), ADV: ISABELLA ALVES SARSUR (OAB 123171/MG), ADV: CAMILA CEOLIN 
LIMA (OAB 152308/MG) - Processo 0000211-94.2016.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano 
Moral - DEMANDADO: Localiza Rent a Car S/A - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação subsidiária do 
artigo 924, inciso II, do CPC/2015. P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió, 02 de setembro de 
2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substiuição

ADV: DOUGLAS LOPES PINTO (OAB 12452/AL) - Processo 0000223-11.2016.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Nota 
Promissória - EXEQUENTE: Valter da Costa - DESPACHO 1. Proceda-se penhora. Maceió(AL), 04 de setembro de 2019. Sérgio Roberto 
da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: EDVALDO LIRA DA SILVA NETO (OAB 12927/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) 
- Processo 0000367-48.2017.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - AUTOR: Jose Valdomiro 
Gonçalves da Silva - RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas - Extraia-se cópia da petição de fl s. 1/2 juntada nos autos de nº 0000367-
48.2017.8.02.0082/03 para os presentes. Após, intime-se o demandante para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito. 
Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA, ADV: LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES - Processo 0000431-
68.2011.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - DEMANDADO: AUTO PADRAO LTDA 
e outro - Intime-se a demandada, Auto Padrão, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento das custas, sob pena de expedição de 
certidão de dívida ao FUNJURIS. Havendo o pagamento das custas fi nais, arquive-se. Não havendo o pagamento das custas fi nais, 
expeça certidão de dívida e arquivem-se os autos. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de 
Direito em Substituição

ADV: JORCELINO MENDES DA SILVA (OAB 1526/AL), ADV: THIAGO DE SOUZA MENDES (OAB 6300/AL) - Processo 0000576-
85.2015.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - DEMANDADA: BCP (CLARO) - 1 Defi ro o 
requerido por meio da petição de f.53/54. 2 Expeça-se o competente ofício ao Banco do Brasil, para que promova a transferência 
para a conta informada pela demandada à f.53. 3 Ademais, fi ca a demandada ciente que eventuais custas com a transferência, serão 
descontados do valor a receber Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG) - Processo 0000702-04.2016.8.02.0082 - Cumprimento de sentença 
- Indenização por Dano Moral - EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Aguarde-se decurso de prazo. Maceió(AL), 09 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: RODRIGO HOLANDA GUIMARÃES (OAB 4972/AL), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ 
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL) - Processo 0000707-31.2013.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Moral - AUTOR: EBENEZER BERNARDES CORREIA DA SILVA - RÉU: Banco do Brasil S A - Considerando o 
pagamento efetuado nos autos principais, intime-se a exequente para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena 
de extinção. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: RAÍSSA DE HOLANDA TORRES, ADV: DARLENE LIRA OLIVEIRA, ADV: CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA - Processo 
0000797-68.2015.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - DEMANDANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
PANORAMA - DEMANDADA: JANAINA NOBRE FERNANDES - Considerando o decurso do prazo requerido à fl . 85, intime-se a parte 
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Maceió(AL), 02 
de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: MANOEL CORREIA DA SILVA, ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0000863-
19.2013.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DEMANDANTE: MARCOS ANTONIO 
LOPES DA ROCHA - DEMANDADO: Companhia Energética de Alagoas - 1. Cumpra-se sentença de f. 343/346, na íntegra. 2. Após, 
intime-se o demandante para tomar ciência do requerimento e documentos de f. 407/408 e de f.476/477 e, no prazo de 05 dias, requerer 
o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Maceió(AL), 02 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho 
Juiz de Direito em substituição

ADV: LORENA GODOI PAZ (OAB 9129/AL), ADV: THAÍS MASCARENHAS LIMA (OAB 10620/AL), ADV: ANDRÉ VILAÇA DOS 
SANTOS (OAB 11772/AL) - Processo 0001012-78.2014.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
AUTOR: CARLOS JOSÉ PEREZ ALVAREZ - RÉU: QBEX COMPUTADORES LTDA - Defi ro o requerido pela parte demandante à f. 21. 
Proceda-se consulta junto ao sistema RENAJUD. Havendo veículos disponíveis, proceda-se o bloqueio. Em caso negativo, intimem-se 
o demandante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND, ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, ADV: VALDENAR MONTEIRO 
ALBUQUERQUE, ADV: VITOR ANTÔNIO TEIXEIRA GAIA, ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO, ADV: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE 
MOURA - Processo 0001060-47.2008.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - 
DEMANDANTE: Simone Maria de Aguiar Cavalcante - DEMANDADO: Banco do Brasil SA - Considerando que as partes não aderiram 
ao acordo fi rmado entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União(AGU), o Banco Central (Bacen), 
o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo), sobre os planos econômicos 
Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor 2 de 1991, nada mais resta fazer senão aguardar o posicionamento do STF. Assim sendo, 
permaneça o feito sobrestado até manifestação em contrário do Órgão Superior. Intimações necessárias. Cumpra-se. Maceió(AL), 05 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: PATRICIA MELO ROCHA, ADV: LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO (OAB 7265/AL) - Processo 0001110-39.2009.8.02.0082/01 
- Cumprimento de sentença - AUTORA: Ísis Gracely Bismarck de Oliveira Calheiros - RÉU: DANIELLE C. L. GONÇALVES ? EPP - 
Intime-se a demandante para que compareça pessoalmente à sede do 9º JEC a fi m de tomar ciência da consulta realizada ao Infojud 
e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: DANIELA FONTAN MAIA PEIXOTO - Processo 0001217-15.2011.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito 
de Imagem - DEMANDANTE: ILDA MÁRCIA TENÓRIO FONTAN - DESPACHO Cumpra-se conforme requerimento nos autos, ante 
tentativa frustrada de notifi cação através dos correios. Intime-se o promovido por meio de ofi cial de justiça no endereço constante às ff. 
86-87, cientifi cando-o acerca da sentença prolatada para efetuar seu cumprimento voluntário, sob pena de execução e multa de 10% 
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sobre o valor atualizado (art. 655, I, CPC). Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito
ADV: JESSYKA DAYANNY DE BARROS FREIRE, ADV: RODRIGO BORGES FONTAN (OAB 7226/AL) - Processo 0001250-

34.2013.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adimplemento e Extinção - DEMANDANTE: C.M.C.C. - Ante o exposto 
acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação subsidiária do artigo 924, inciso II, do CPC/2015. P. R. I. Sem custas. Após as 
formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió,02 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI - Processo 0001475-20.2014.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - 
Prestação de Serviços - DEMANDANTE: CENTURY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente 
execução, pela aplicação analógica do §4º do artigo 53 da Lei 9.099/95. P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. 
Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: SÔNIA MARIA BASTOS (OAB 2976/AL), ADV: JOSÉ MINERVINO DE ATAÍDE (OAB 4070/AL) - Processo 0001496-
98.2011.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - DEMANDADO: RUBEM FONSECA LOBO NETO e outro - 
Intimem-se os demandantes para que tomem ciência da petição de fl . 72 e requeiram o que entenderem de direito no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: RENATO VASQUES DE AMORIM (OAB 12684/AL), ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), ADV: 
MARCOS ANDRÉ PERES DE OLIVEIRA (OAB 3246/SE), ADV: CORDÉLIO VIEIRA DE MELO NETO (OAB 6398/SE) - Processo 
0700004-49.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTOR: Denisson Henrique 
Firmino Ferro - RÉU: Motorola Industrial Ltda - Magazine Luiza S/A e outro - Recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte 
embargada, para querendo, oferecer contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo ou não manifestação, retornem os autos 
conclusos. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: JOÃO RODRIGO LIMA DE ARAÚJO (OAB 13518/AL), ADV: SEBASTIANA PATRICIA DOS ANJOS LIMA (OAB 3313/AL) 
- Processo 0700027-63.2017.8.02.0082 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Lauda Lavínia Ferreira - 
Ofi cie-se conforme requerido. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: RICARDO NOBRE AGRA (OAB 3595/AL), ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0700104-
38.2018.8.02.0082/02 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTOR: Aquiteto Arquitetura Ambientação 
Construções e Representação Ltda - RÉU: Grupo Recovery/renova Securitizadora - 1. Cumpra-se decisão de f. 17. 2. Após, proceda-se 
nova penhora, via BacenJud. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: ROBERTO DEMOCRITO DE OLIVEIRA (OAB 8183/AL) - Processo 0700154-98.2017.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Condominio Residencial Praça dos Poetas - Intime-se a parte demandante para que 
tome ciência da petição de fl s. 10/12 e requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 
09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL) - Processo 0700174-55.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Obrigações - AUTOR: Alianza Inter Brasil Ltda. Me - Designo nova audiência de conciliação, instrução e julgamento, 
designada para o dia 16/12/2019, às 09h30min. Cite-se/intime-se a demandada, atentando-se ao endereço informado à fl . 124. Intimem-
se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: ANTÔNIO GONÇALVES DE MELO NETO (OAB 7532/AL), 
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL) - Processo 0700236-61.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Dano Moral - AUTORA: Dayseanne Costa Teixeira - RÉU: Banco do Brasil S A - Arquivem-se os autos. Maceió(AL), 09 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0700293-79.2019.8.02.0082 - Execução de Título 
Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Adriana Maria Marques Reis Costa - ADVOGADA: Adriana Maria Marques Reis 
Costa - Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca do requerimento de f. 16. Maceió(AL), 02 
de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL), ADV: LAIS ALBUQUERQUE BARROS (OAB 11900/AL), ADV: RODRIGO 
ARAGÃO BARBOSA (OAB 11423/AL) - Processo 0700302-60.2017.8.02.0066/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil 
- AUTORA: Jamylle de Oliveira Bezerra Aragão - Rosane Maria de Oliveira Bezerra - RÉU: Unimed Maceió Cooperativa de Trabalho 
Médico e outro - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação subsidiária do artigo 924, inciso II, do CPC/2015. 
P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió, 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva 
Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: VIVIANE CRISTINE DE ARAÚJO BEZERRA (OAB 14436/AL) - Processo 0700303-26.2019.8.02.0082 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTORA: Viviane Cristine de Araujo Bezerra - Designo nova audiência de conciliação, instrução 
e julgamento para o dia 28/10/2019 às 09:30h. Expeça-se nova citação/intimação para a parte demandada. Intimem-se. Cumpra-se. 
Maceió(AL), 02 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: DANIEL MARTINIANO DIAS (OAB 7301/AL) - Processo 0700315-40.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - 
Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Pedras do Farol - Designo audiência de conciliação para o dia 28/10/2019, às 
08:30h. Intimações necessárias. Cumpra-se. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em 
Substituição

ADV: JOCELENE LOPES LAMENHA LINS (OAB 1429/AL), ADV: JADSON RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 8984/AL) - Processo 
0700324-07.2016.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - AUTOR: Jesus Ribeiro 
de Melo - RÉ: Miraci Lopes Vieira - Imi - Instituto da Melhor Idade - 1. Extraia-se cópia da petição e documentos de f.190/192 para os 
autos dependentes. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: ADONIAS JOSÉ SARMENTO MESSIAS (OAB 5198/AL) - Processo 0700360-44.2019.8.02.0082/01 - Embargos de Declaração 
- Despejo para Uso Próprio - EMBARGANTE: Monica Luciane Gama Amorim - Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de 
concessão de efeito suspensivo, com base no art. 1.026 do Código de Processo Civil. De acordo com o que dispõe o art. 1.026, §1º, 
CPC/2015, “a efi cácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator (...)”. Contudo, essa 
atribuição excepcional fi ca restrita às hipóteses em que restam demonstrados dois requisitos: (I) a probabilidade de provimento dos 
embargos de declaração; e (II) o risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação. Conforme se apura 
dos embargos interpostos (01/03) e das suas razões, a embargante em momento algum menciona as razões de tal pedido e em que 
será lesionada gravemente caso tal efeito não seja concedido. Limitou-se a informar que foi estabelecido o prazo de 15 dias para 
desocupação do imóvel. Assim sendo, deixo atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. Intime-se a parte embargada para, 
querendo, oferecer contrarrazões. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito 
em Substituição

ADV: PEDRO ÍCARO CAVALCANTE DE BARROS (OAB 10002/AL) - Processo 0700426-58.2018.8.02.0082 - Execução de Título 
Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Colegio Maria Montessori - Homologo por sentença, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais, o acordo de vontades celebrado extrajudicialmente às fl s. 30/32, com fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 
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9.099/95, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 487, III alínea b, do NCPC. P. R. I. Sem custas. Arquive-se. Maceió, 06 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL), ADV: ARIANA ROGÉRIO DOS SANTOS (OAB 8670/AL) - Processo 
0700437-24.2017.8.02.0082 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Cid Bandeira de Albuquerque - RÉU: 
telefonica Brasil S.A ( vivo) - Ante o exposto acima, julgo extinta a presente execução, pela aplicação subsidiária do artigo 924, inciso 
II, do CPC/2015. P. R. I. Sem custas. Após as formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Maceió, 02 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito

ADV: HAROLDO ALVES DE FARIAS (OAB 3961/AL) - Processo 0700666-13.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - 
Obrigações - EXEQUENTE: Condominio Comercial Centenario Plaza - Intime-se o condomínio exequente para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, juntar cópia do acordo devidamente assinado pela executada, sob pena de extinção. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: EDSON CORREIA DE LIMA (OAB 11387/AL) - Processo 0700667-66.2017.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - 
Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Ec Advocacia - Homologo por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 
acordo de vontades celebrado extrajudicialmente às fl s. 93/95, com fundamento no parágrafo único do art. 57 da Lei 9.099/95, julgando 
extinto o feito, com fulcro no art. 487, III alínea b, do NCPC. P. R. I. Sem custas. Arquive-se. Maceió, 06 de setembro de 2019. Sérgio 
Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: VINÍCIUS LAMENHA LINS PINHEIRO (OAB 11580/AL) - Processo 0700690-41.2019.8.02.0082 - Execução de Título 
Extrajudicial - Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Casa Escola Montessoriana - Em razão do retorno negativo do AR de fl . 27, intime-
se a parte demandante para que apresente novo endereço da demandada ou requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: FERNANDA DOMINGUES LINS ALPES (OAB 13070/AL) - Processo 0700694-78.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Rutecléa Gomes de Andrade - Cite-se e intime-se a demandada, por mandado. 
Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: LILIAN FABIANA BOMFIM DA SILVA (OAB 16803/AL) - Processo 0700741-52.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Daniel Batista Silva Santos - Intime-se o demandante, mais uma vez, para, no 
prazo de 05 dias, juntar orçamento que contenha valores das sessões de hemodiálise pleiteadas, sob pena de indeferimento do pedido 
de antecipação de tutela. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: LARISSA MOURA SARAIVA (OAB 9995/AL) - Processo 0700742-37.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - AUTOR: Edes Soares de Oliveira - Designo audiência de conciliação, instrução 
e julgamento a ser realizada no dia 03/02/2020 às 10:30h. Citem-se as partes demandadas com as advertências de praxe. Intime-se o 
demandante. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO JAIME SANTOS SILVEIRA (OAB 11248/AL) - Processo 0700744-07.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifi cio Terrazzos - Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. Expeça 
a competente citação para a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, 
contados da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-
line. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO JAIME SANTOS SILVEIRA (OAB 11248/AL) - Processo 0700747-59.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifi cio Terrazzos - Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. Expeça 
a competente citação para a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, 
contados da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-
line. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO JAIME SANTOS SILVEIRA (OAB 11248/AL) - Processo 0700748-44.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifi cio Terrazzos - Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. Expeça 
a competente citação para a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, 
contados da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-
line. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: BRUNO JAIME SANTOS SILVEIRA (OAB 11248/AL) - Processo 0700749-29.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifi cio Terrazzos - Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial. Expeça 
a competente citação para a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, 
contados da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-
line. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: 
TAIANNY SOARES AURELIANO (OAB 15201/AL) - Processo 0700800-11.2017.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Indenização por Dano Material - AUTOR: H. L. S. Cordeiro & Cia Ltda - Me - RÉU: Banco do Brasil S.a e outros - Cobre-se resposta ao 
ofício de fl . 204. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: RODRIGO LUIZ DUARTE MEDEIROS (OAB 6996/AL), ADV: JORCELINO MENDES DA SILVA (OAB 1526/AL), ADV: THIAGO 
DE SOUZA MENDES (OAB 6300/AL) - Processo 0700816-96.2016.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão 
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Rodrigo Luiz Duarte Medeiros - RÉ: CLARO S/A - ADVOGADO: Rodrigo Luiz Duarte 
Medeiros - Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, fi ca(m) a(s) parte(s) demandada/recorrente 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$ 138,59, 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 fi cha de compensação 
bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além de ofi ciar à secretaria de onde se originou o 
débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).

ADV: MARIA GORETTI FRENANDES OLIVEIRA (OAB 14390/AL) - Processo 0700819-46.2019.8.02.0082 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Cancelamento de vôo - AUTORA: Mariana Oliveira de Melo Cavalcanti - Em razão do retorno negativo do AR de 
fl . 50, intime-se a demandante para que apresente novo endereço da parte demandada ou requeira o que entender de direito no prazo 
de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em 
Substituição

ADV: VINICIUS FARIA DE CERQUEIRA (OAB 9008/AL) - Processo 0700852-36.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inadimplemento - AUTOR: I.c. do Nascimento Mendonça Comércio de Material Hospitalar Eirelli - Ante o exposto, julgo extinto o 
presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, III, da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Feitas as anotações necessárias, sem custas, 
arquive-se. Maceió, 03 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição
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ADV: BRUNO FRANCISCO FERREIRA (OAB 58131/PR) - Processo 0700854-06.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Nota Promissória - EXEQUENTE: Ferreira & Bombarda Ltda - Trata-se de ação de execução de títulos executivos extrajudiciais. Cite-
se a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, contados da intimação, 
conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-line. Maceió(AL), 06 de 
setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: DEMETRIO TORRES DA SILVA (OAB 15322/AL) - Processo 0700855-88.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Espécies de Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Condomínio Edifício Aveiro - Trata-se de ação de execução de títulos executivos 
extrajudiciais. Cite-se a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, contados 
da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-line. 
Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: ERASMO PESSÔA ARAÚJO (OAB 12789/AL) - Processo 0700856-73.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: N N Marinho Tenorio - Me - Trata-se de ação de execução de título executivo 
extrajudicial. Cite-se a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo de 03 (três) dias, contados 
da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-se penhora on-line. 
Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: DEMETRIO TORRES DA SILVA (OAB 15322/AL) - Processo 0700862-80.2019.8.02.0082 - Execução de Título Extrajudicial 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Condomínio Edifício Aveiro - Trata-se de ação de execução de título executivo 
extrajudicial. Expeça a competente citação para a parte executada, devendo a mesma efetuar o pagamento do valor da dívida no prazo 
de 03 (três) dias, contados da intimação, conforme dispõe o art. 829, do CPC/2015. Caso não haja o pagamento, certifi que-se e proceda-
se penhora on-line. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: DANIEL PADILHA VILANOVA (OAB 16839/AL) - Processo 0700873-12.2019.8.02.0082 - Procedimento Ordinário - DIREITO 
DO CONSUMIDOR - AUTORA: Zelma Padilha de Carvalho - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 05/02/2020 Hora 08:30 Local: 
Conciliação, Instrução e Julgamento 03 Situacão: Pendente

ADV: CAIO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA (OAB 10351/AL) - Processo 0700874-94.2019.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio do Edifício Panorama - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 
05/02/2020 Hora 09:30 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: AFONSO HENRIQUE DE VASCONCELOS GOMES (OAB 13056/AL) - Processo 0700875-79.2019.8.02.0082 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Silvio Francisco dos Santos - Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 05/02/2020 Hora 09:30 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 01 Situacão: Pendente

ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 11999/AL) - Processo 0700901-48.2017.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Hélio Ventura Ferreira - Designo nova audiência de conciliação, instrução e 
julgamento a ser realizada no dia 27/11/2019 às 09:30h. Cite-se a parte demandada através de carta precatória. Intime-se o demandante. 
Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: KARLO ALEXANDRE SANTOS DE LIMA (OAB 12133/AL) - Processo 0700956-33.2016.8.02.0082/01 - Cumprimento de 
sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Iran Canuto dos Santos - Intime-se o demandante para que tome ciência da consulta 
feita junto ao INFOJUD e, no prazo de 05 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Maceió(AL), 09 de setembro de 
2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP), ADV: SAMUEL CARVALHO LELIS VIANA (OAB 16867/PI) - 
Processo 0701069-16.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Allysson 
de Albuquerque Calheiros - Marcilio Moreira Passos - RÉ: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A - Diante do pedido formulado às fl s. 93 e 
94, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 de outubro de 2019, às 09h30min. Intimem-se as partes. 
Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em substituição

ADV: ROBERTO DEMOCRITO DE OLIVEIRA (OAB 8183/AL) - Processo 0701262-31.2018.8.02.0082 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - DIREITO CIVIL - AUTOR: Gilberto Lamarck de Oliveira - Diante do decurso do prazo requerido às fl s. 57/58, intime-se o 
demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Maceió(AL), 09 
de setembro de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 12640A/AL), ADV: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO (OAB 16789/ES) - Processo 0701292-
66.2018.8.02.0082/01 - Cumprimento de sentença - Overbooking - AUTORA: Rene Pereira Melo Vasconcello - RÉU: TAM - Linhas 
Aéreas S/A - Intime-se a parte demandada para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015 e penhora. Caso não haja pagamento, deve 
o exequente ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memória de cálculo, nos termos do art. 524, do CPC/2015, bem 
como informar ou confi rmar o CNPJ da parte executada, a fi m possibilitar a realização de penhora on-line. Maceió(AL), 02 de setembro 
de 2019. Sérgio Roberto da Silva Carvalho Juiz de Direito em Substituição

Adonias josé Sarmento Messias (OAB 5198/AL)

Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Afonso Henrique de Vasconcelos Gomes (OAB 13056/AL)
Alexandre Fonseca de Mello (OAB 222219/SP)
Ana Karina de Paiva Bezerra
ANDRÉ VILAÇA DOS SANTOS (OAB 11772/AL)
Antônio Gonçalves de Melo Neto (OAB 7532/AL)
Ariana Rogério dos Santos (OAB 8670/AL)
Bruno Francisco Ferreira (OAB 58131/PR)
BRUNO JAIME SANTOS SILVEIRA (OAB 11248/AL)
Bruno Villela Bassetto (OAB 132993/MG)
Caio César Rodrigues da Silva
Caio César Rodrigues da Silva (OAB 10351/AL)
Camila Ceolin Lima (OAB 152308/MG)
Christiane Cabral Tenório
Cordélio Vieira de Melo Neto (OAB 6398/SE)
Daniel Martiniano Dias (OAB 7301/AL)
Daniel Padilha Vilanova (OAB 16839/AL)
Daniela Fontan Maia Peixoto
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Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Darlene Lira OLiveira
Demetrio Torres da Silva (OAB 15322/AL)
Diego Maradona Barros Gomes (OAB 13665/AL)
Douglas Lopes Pinto (OAB 12452/AL)
Edson Correia de Lima (OAB 11387/AL)
EDVALDO LIRA DA SILVA NETO (OAB 12927/AL)
ERASMO PESSÔA ARAÚJO (OAB 12789/AL)
Fábio Rivelli (OAB 12640A/AL)
Fernanda Domingues Lins Alpes (OAB 13070/AL)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Flávio de Albuquerque Moura
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
Haroldo Alves de Farias (OAB 3961/AL)
Holmes Nogueira Bezerra Naspolini
Isabella Alves Sarsur (OAB 123171/MG)
Jadson Rodrigues de Almeida (OAB 8984/AL)
Jefferson de Oliveira Souza (OAB 11999/AL)
Jessyka Dayanny de Barros Freire
JOÃO RODRIGO LIMA DE ARAÚJO (OAB 13518/AL)
Jocelene Lopes Lamenha Lins (OAB 1429/AL)
Jorcelino Mendes da Silva (OAB 1526/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
José Minervino de Ataíde (OAB 4070/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Karina de Almeida Batistuci (OAB 178033/SP)
Karlo Alexandre Santos de Lima (OAB 12133/AL)
Lais Albuquerque Barros (OAB 11900/AL)
Larissa Moura Saraiva (OAB 9995/AL)
Lilian Fabiana Bomfi m da Silva (OAB 16803/AL)
Lorena Godoi Paz (OAB 9129/AL)
Luana Acioli de Castro Lopes
Luis Carlos Monteiro Laurenço
Luiz Henrique Lima Alves Pinto (OAB 7265/AL)
Manoel Correia da Silva
Marcos André Peres de Oliveira (OAB 3246/SE)

MARIA GORETTI FRENANDES OLIVEIRA (OAB 14390/AL)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura
Patricia Melo Rocha
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP)
Pedro Ícaro Cavalcante de Barros (OAB 10002/AL)
Rafael Sganzerla Durand
Rafaela Puglia Francisco (OAB 391746/SP)
Raíssa de Holanda Torres
RENATO VASQUES DE AMORIM (OAB 12684/AL)
Ricardo Nobre Agra (OAB 3595/AL)
Roberto Democrito de Oliveira (OAB 8183/AL)
Rodolpho Pandolfi  Damico (OAB 16789/ES)
Rodrigo Aragão Barbosa (OAB 11423/AL)
Rodrigo Borges Fontan (OAB 7226/AL)
Rodrigo Holanda Guimarães (OAB 4972/AL)
Rodrigo Luiz Duarte Medeiros (OAB 6996/AL)
Samuel Carvalho Lelis Viana (OAB 16867/PI)
Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
Sebastiana Patricia dos Anjos Lima (OAB 3313/AL)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Sônia Maria Bastos (OAB 2976/AL)
TAIANNY SOARES AURELIANO (OAB 15201/AL)
Thaís Mascarenhas Lima (OAB 10620/AL)
Thiago de Souza Mendes (OAB 6300/AL)
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Valdenar Monteiro Albuquerque
Vinicius Faria de Cerqueira (OAB 9008/AL)
Vinícius Lamenha Lins Pinheiro (OAB 11580/AL)
Vitor Antônio Teixeira Gaia
Viviane Cristine de Araújo Bezerra (OAB 14436/AL)

10º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 10º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0292/2019
ADV: MANOEL LEITE DOS SANTOS NETO, ADV: ADRIANA NOGUEIRA DE MELO OMENA - Processo 0000081-15.2013.8.02.0081 

- Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - DEMANDANTE: MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS - DEMANDADO: 
COLÉGIO ROSALVO RIBEIRO DOS SANTOS - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 30/01/2020 Hora 12:30 Local: Sala B 
Situacão: Pendente

ADV: JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 15540/AL) - Processo 0000143-45.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RÉU: Bella Casa Materiais de Construção LTDA - ME - Com base no provimento 
13/2009 da CGJ/AL, fi ca intimada a parte executada para pagar o valor da Sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 
de 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 523, §1º, do CPC, em consonância ainda com precedente do 
STJ. Maceió, 10 de setembro de 2019 José Alves da Cruz Chefe de Secretaria

ADV: FILIPE CÂNDIDO MAIA COUTINHO (OAB 26213/PE) - Processo 0000165-11.2016.8.02.0081 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Material - DEMANDADO: EXTRA-COMP.BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - Tendo em vista a 
ausência de intimação da parte demandada Companhia Brasileira de Distribuição para comparecer à audiência designada para o dia 
20 de abril de 2017 e a decretação da sua revelia, CHAMO O FEITO À ORDEM e torno sem efeito a decisão proferida em audiência. 
Determino a intimação das partes para que informem o seu interesse em produzir provas em audiência, no prazo de quinze dias. Se 
positivo, que seja designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, devendo as partes serem intimadas. Caso contrário, 
volte-me os autos conclusos para prolação da sentença. No mais, remetam-se os autos à secretaria para retifi cação dos patronos das 
partes rés. Maceió , 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: HERICK SANTOS SANTANA (OAB 345669A/SP) - Processo 0000349-35.2014.8.02.0081/01 - Cumprimento de sentença 
- Substituição do Produto - EXEQUENTE: DIRLEIDE DA CONCEIÇÃO SANTOS - EXECUTADO: PontoNet - Autos n° 0000349-
35.2014.8.02.0081/01 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: DIRLEIDE DA CONCEIÇÃO SANTOS Executado: PontoNet 
DESPACHO Considerando que há valores remanescentes a serem pagos pela parte demandada, INTIME-SE a mesma, para efetuar 
o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja o pagamento dentro do prazo assinalado, determino que os autos 
sejam conclusos para a realização da penhora on line, fi cando a parte executada advertida que ao débito será acrescida multa de 10% 
(dez por cento), conforme preceitua o artigo 523, §§1º e 3º, do CPC. Cumpra-se, observando as formalidades de estilo.  Maceió(AL), 07 
de maio de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 7529A/AL) - Processo 0000443-46.2015.8.02.0081/02 - Embargos de 
Declaração - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMBARGANTE: Banco Pan S.a - Autos n°: 0000443-46.2015.8.02.0081/02 Ação: 
Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S.a Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: 
Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, passo a intimar a parte promovente da sentença prolatada à folha 56. Maceió, 10 de setembro de 2019. Ernani Almeida de 
Oliveira Escrevente

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) - Processo 0000509-21.2018.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Material - RÉU: Philco Eletrônicos S.a. - Autos n° 0000509-21.2018.8.02.0081 Ação: Procedimento do 
Juizado Especial Cível Autor: Agiberto Paulino Soares Junior Réu: Philco Eletrônicos S.a. DESPACHO Considerando que foi realizado 
o depósito judicial (cf. fl . 61), intime-se a parte demandante para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo 
requerida a expedição de alvará e o arquivamento do autos, ou decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o respectivo alvará, 
intime-se a parte interessada para recebimento, após arquive-se os autos, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de 
setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0000559-47.2018.8.02.0081 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas - Autos n° 0000559-47.2018.8.02.0081 
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Pedro Ferreira da Silva Réu: Eletrobrás Distribuição Alagoas SENTENÇA 
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo, RESOLVO O 
MÉRITO desta lide HOMOLOGANDO a transação efetuada (fl s. 188), na forma do art. 22 da Lei n.º 9.099/95 e art. 487, inciso III, 
alínea b, do CPC. As partes renunciaram ao prazo recursal. Certifi que-se o trânsito em julgado e arquive-se, assegurado às partes, a 
qualquer tempo, a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, desde que compareçam em Juízo para 
solicitar tal providência, que poderá, inclusive, ser feita de forma verbal, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95. Havendo 
requerimento de execução, desarquive-se e dê-se seguimento, seguindo com as formalidades de praxe. Caso seja realizado o depósito 
judicial, desarquive-se e expeça-se alvará. Custas e honorários advocatícios dispensados, em virtude do disposto no art. 54, parágrafo 
único, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, incluindo os nomes dos respectivos advogados. Baixe-se o feito. Maceió,10 de setembro 
de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ELSON TEIXEIRA SANTOS - Processo 0000638-41.2009.8.02.0081/03 - Embargos de Declaração - Cartão de Crédito 
- EMBARGADA: SEBASTIANA PAULO DE LIMA SILVA - Autos n° 0000638-41.2009.8.02.0081/03 Ação: Embargos de Declaração 
Embargante: ITAÚ CARD - BANCO ITAÚ Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte 
Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Considerando a informação de realização de depósito judicial, intime-
se a parte demandante para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo requerida a expedição de alvará e 
o arquivamento do autos, ou decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o respectivo alvará, intime-se a parte interessada para 
recebimento, após arquive-se os autos, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Maceió(AL), 06 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins 
Antunes Juiza de Direito

ADV: FILIPE LINS BORGES - Processo 0000876-21.2013.8.02.0081 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes - DEMANDANTE: ELEONORA BARREIRA DE MELO - Autos n° 0000876-21.2013.8.02.0081 Ação: Cumprimento de 
Sentença. Face ao exposto, intime-se a parte exequente para informar se possui interesse na realização de restrição e adjudicação 
dos referidos bens. Em caso positivo, deverá realizar o pagamento dos débitos relacionados às restrições anteriores. Caso a resposta 
seja negativa, deverá indicar bens passíveis de penhora. Tudo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. 
Maceió(AL), 17 de maio de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0000931-35.2014.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - DEMANDADO: LOJA MARISA - Autos n°: 0000931-35.2014.8.02.0081 Ação: Procedimento do 
Juizado Especial Cível Demandante: GILSON DOS SANTOS Demandado: LOJA MARISA ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e de acordo com a Resolução nº 32/2017, do Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas, passo a expedir o ofício determinado à folha 146. Maceió, 10 de setembro de 2019 Ernani Almeida de 
Oliveira Escrevente

ADV: NADJA GRACIELA DA SILVA (OAB 8848/AL) - Processo 0001025-46.2015.8.02.0081 - Cumprimento de sentença - Indenização 
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por Dano Material - DEMANDANTE: Condomínio Residencial Janaína - Autos n° 0001025-46.2015.8.02.0081 Ação: Cumprimento de 
Sentença Demandante: Condomínio Residencial Janaína Demandado: Jamilson Torquato dos Santos DESPACHO Considerando o 
disposto no artigo 835, §1º, do CPC, indefi ro o pedido de penhora do imóvel da executada, por ser medida extrema, ao passo que 
DETERMINO que seja realizada a penhora online, via sistema Renajud. Maceió(AL), 22 de maio de 2019. Aída Cristina Lins Antunes 
Juiza de Direito

ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB 5558/AL), ADV: MARIA 
NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO (OAB 10805/AL) - Processo 0001486-18.2015.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inadimplemento - DEMANDADO: CONSTRUTORA SAUER e outro - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 22 de novembro de 2019, às 10 horas e 45 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: ANA CECÍLIA SAMPAIO ARAÚJO DE OMENA, ADV: SARON COUTO BRAGA, ADV: NEWTON MARCEL PIRES DE AZEVEDO 
FRANCO, ADV: ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO, ADV: PAULO EDUARDO OMENA BARBOSA SILVA - Processo 0002029-
26.2012.8.02.0081 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - DEMANDANTE: Francirlania Matias dos Santos - 
DEMANDADO: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Autos n° 0002029-26.2012.8.02.0081 Ação: Cumprimento 
de Sentença Demandante: Francirlania Matias dos Santos Demandado: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
DESPACHO Considerando que o depósito judicial realizado (fl s. 361/362), expeçam-se os alvarás, observando a retenção dos honorários 
advocatícios contratuais (fl s. 375/378) e intime-se a parte demandante para recebimento. Após, arquivem-se os autos com baixa na 
distribuição. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE), ADV: MIGUEL RICARDO PEREZ (OAB 188132/SP), ADV: ANA PAULA 
ALVES SACONI (OAB 260912/SP) - Processo 0002320-21.2015.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - DEMANDADO: VIA VAREJO S/A - BGH DO BRASIL COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Autos n° 0002320-
21.2015.8.02.0081 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Demandante: Lidiane Estevão Costa Silva Demandado: VIA VAREJO 
S/A e outro DESPACHO Defi ro, em parte, o requerimento de fl s. 251/253, apenas para deferir o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 
demandada realizar o pagamento do saldo residual devido, haja vista que em razão da solidariedade ambas são responsáveis pelo todo, 
ressalvado o direito de regresso. Decorrido o prazo assinalado sem o respectivo pagamento, atualize-se o valor do débito e voltem-me 
os autos conclusos para penhora on-line. Intimações devidas. Cumpra-se. Maceió(AL), 05 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins 
Antunes Juiza de Direito

ADV: IVANILDO MARINHO GUEDES (OAB 2913/AL) - Processo 0700003-67.2019.8.02.0081 - Petição - Obrigação de Fazer / Não 
Fazer - REQUERENTE: Mirian Azevedo Lins Guedes - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 22/01/2020 Hora 11:00 Local: Sala A 
Situacão: Pendente

ADV: IGOR CARLOS SALES SANTANA (OAB 13597/AL), ADV: EDSON CORREIA DE LIMA (OAB 11387/AL) - Processo 0700052-
45.2018.8.02.0081 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Recanto dos Contos - 
Autos n° 0700052-45.2018.8.02.0081 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Residencial Recanto dos Contos 
Executado: Mercejania Avelino da Silva SENTENÇA Analisando os autos, observo que a parte demandante, não diligenciou para 
informar o endereço atualizado da parte executada, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido, o que denota a falta de interesse 
no prosseguimento do feito e resulta na impossibilidade de tramitação nos Juizados Especiais. Em face da falta de diligência da parte 
autora em dar andamento ao feito no prazo determinado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Isto posto, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, IV do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá 
o mérito quando: [...] IV - verifi car a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...] 
VI - verifi car ausência de legitimidade ou de interesse processual; Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes 
Juiza de Direito

ADV: EDSON CORREIA DE LIMA (OAB 11387/AL) - Processo 0700073-21.2018.8.02.0081 - Execução de Título Extrajudicial - 
Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Recanto dos Contos - Autos n° 0700073-21.2018.8.02.0081 Ação: Execução de 
Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Residencial Recanto dos Contos Executado: Tania dos Santos SENTENÇA Analisando os 
autos, observo que a parte demandante, em que pese devidamente intimada (fl s. 42), não diligenciou para informar o endereço correto 
da parte demandada, a fi m de que a mesma fosse citada para responder a ação, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido, o 
que denota a falta de interesse no prosseguimento do feito e resulta na impossibilidade de tramitação nos Juizados Especiais. Em face 
da falta de diligência da parte autora em dar andamento ao feito no prazo determinado, o processo deve ser extinto sem resolução de 
mérito. Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, IV do Código de Processo Civil: Art. 
485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)IV - verifi car a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo; Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Transitado em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: RAISSA MARQUES CAVALCANTE (OAB 8177/AL) - Processo 0700191-65.2016.8.02.0081 - Procedimento Sumário 
- Inadimplemento - AUTOR: Condomínio Residencial Craibeiras Iii Bosque das Palmeiras - Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios 
dispensados neste primeiro grau de jurisdição, em virtude do disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais). 
Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 
9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o 
transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, 
após, venha-me concluso. Publique-se a presente sentença em conformidade ao retrodeterminado, para efeito intimatório, incluindo o 
nome dos advogados das partes. R. I. e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com baixa na distribuição. Maceió,10 de setembro 
de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: VANESSA MARIANNY DA SILVA BATISTA (OAB 13270/AL), ADV: WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS (OAB 12599/
AL) - Processo 0700327-57.2019.8.02.0081 - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - EXEQUENTE: Condomínio Bosque 
das Ubaias - Autos n° 0700327-57.2019.8.02.0081 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Bosque das Ubaias 
Executado: Mayara Cristine Ferreira da Silva SENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Tendo em vista 
que as partes chegaram a um acordo (cf. fl . 73/74), RESOLVO O MÉRITO desta lide HOMOLOGANDO a transação efetuada, na forma 
do art. 22 da Lei n.º 9.099/95 e art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. As partes renunciaram ao prazo recursal. Certifi que-se o trânsito 
em julgado e arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser 
cumprida, desde que compareçam em Juízo para solicitar tal providência, que poderá, inclusive, ser feita de forma verbal, nos termos 
do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95. Havendo requerimento de execução, desarquive-se e dê-se seguimento, seguindo com as 
formalidades de praxe. Caso seja realizado o depósito judicial, desarquive-se e expeça-se alvará. Custas e honorários advocatícios 
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dispensados, em virtude do disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, incluindo os nomes dos 
respectivos advogados. Baixe-se o feito. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: RICARDO FERNANDES SURUAGY (OAB 6361/AL) - Processo 0700338-57.2017.8.02.0081 - Execução de Título Extrajudicial 
- Espécies de Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Craibeiras Iii (Bosque das Acácias) - Autos n° 0700338-
57.2017.8.02.0081 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Residencial Craibeiras Iii (Bosque das Acácias) 
Executado: Tanyane Ferreira de Lima SENTENÇA Analisando os autos, observo que a parte demandante não diligenciou para informar 
o endereço atualizado da parte executada, deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido, o que denota a falta de interesse no 
prosseguimento do feito e resulta na impossibilidade de tramitação nos Juizados Especiais. Em face da falta de diligência da parte 
autora em dar andamento ao feito no prazo determinado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Isto posto, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, IV do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá 
o mérito quando: [...] IV - verifi car a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...] 
VI - verifi car ausência de legitimidade ou de interesse processual; Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes 
Juiza de Direito

ADV: LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA CAPISTRANO (OAB 15082/AL) - Processo 0700361-03.2017.8.02.0081 - Execução de 
Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Craibeiras Iii (Bosque das Acácias) - Autos 
n° 0700361-03.2017.8.02.0081 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Residencial Craibeiras Iii (Bosque das 
Acácias) Executado: Eliel Barreto de Araujo SENTENÇA Analisando os autos, observo que a parte demandante não diligenciou para 
informar o endereço atualizado da parte executada , deixando transcorrer, in albis, o prazo concedido, o que denota a falta de interesse 
no prosseguimento do feito e resulta na impossibilidade de tramitação nos Juizados Especiais. Em face da falta de diligência da parte 
autora em dar andamento ao feito no prazo determinado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Isto posto, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, IV do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá 
o mérito quando: [...] IV - verifi car a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...] 
VI - verifi car ausência de legitimidade ou de interesse processual; Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes 
Juiza de Direito

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700490-37.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados Ltda - À luz do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 
URGÊNCIA REQUESTADA, inaudita altera pars, por não vislumbrar, neste momento, o atendimento dos requisitos autorizadores da 
medida, conforme fundamentação disposta acima. Cumpra-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o 
dia 10/09/2019 às 08h40, com as formalidades de praxe. Não obstante, CITE(M)-SE o(s) réu(s), na forma do art. 18 da Lei n. 9.099/95, 
para comparecer(em) na audiência suso mencionada e nela apresentar(em), caso queira(m), contestação, sob a advertência de que, 
em caso de não comparecimento,considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 
Fique também ciente o requerente de que a sua ausência injustifi cada implica em extinção do processo sem julgamento do mérito, ex vi 
do disposto no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Intime-se a parte ré, no mesmo ato, acerca da(s) determinação(ões) da presente decisão. 
Intimem-se as partes desta decisão. Valerá cópia do presente pronunciamento como mandado da(s) citação(ões) e intimação(ões) por 
ofi cial de justiça que eventualmente se fi zerem necessárias (art. 18, III, Lei n. 9.099/95). P. C. Maceió , 10 de setembro de 2019. Aída 
Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA (OAB 15776/AL) - Processo 0700500-81.2019.8.02.0081 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifício Porto Seguro - Autos n° 0700500-81.2019.8.02.0081 Ação: Execução 
de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio do Edifício Porto Seguro Executado: Thiago Almeida da Silva SENTENÇA Dispensado o 
relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo, RESOLVO O MÉRITO desta lide 
HOMOLOGANDO a transação efetuada (fl s.42/47), na forma do art. 57 da Lei n.º 9.099/95 e art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. As partes 
renunciaram ao prazo recursal. Certifi que-se o trânsito em julgado e arquive-se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução 
do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, desde que compareçam em Juízo para solicitar tal providência, que 
poderá, inclusive, ser feita de forma verbal, nos termos do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95. Havendo requerimento de execução, 
desarquive-se e dê-se seguimento, seguindo com as formalidades de praxe. Caso seja realizado o depósito judicial, desarquive-se e 
expeça-se alvará. Custas e honorários advocatícios dispensados, em virtude do disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 
Intimem-se as partes, incluindo os nomes dos respectivos advogados. Baixe-se o feito. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina 
Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: FELIPE COSTA LAURINDO DO NASCIMENTO (OAB 12108/AL), ADV: RENATHA MONTEIRO ÁVILA DE ARAÚJO (OAB 
12408/AL), ADV: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA (OAB 5558/AL), ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL) 
- Processo 0700558-89.2016.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio 
Village da Alvorada - RÉU: Construtora Sauer Ltda e outro - Pelo exposto, julgo pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, 
tendo em vista a incompetência material deste juizado, com fulcro no art.485, IV do CPC. Sem custas e honorários advocatícios por 
expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar 
conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 
9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o 
recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 
em julgado, arquive-se. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ROBÉRIO CÉSAR CAMILO DOS SANTOS (OAB 9260/AL) - Processo 0700788-97.2017.8.02.0081/01 - Cumprimento 
de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Gorete Cavalcante - Autos n° 0700788-97.2017.8.02.0081/01 Ação: 
Cumprimento de Sentença Autor: Maria Gorete Cavalcante Executado: Banco Bmg DESPACHO Considerando o depósito judicial 
realizado (fl s. 220/221), expeça-se alvará e intime-se a parte demandante para recebimento. Após, remetam-se os autos à contadoria, 
para verifi cação de saldo residual em favor da demandante, observando a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. Em 
caso positivo, INTIME-SE a parte demandada, para efetuar o complemento, no prazo de 15 (quinze) dias. Inexistindo saldo residual em 
favor da demandante, dê-se ciência à mesma. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Maceió(AL), 10 de setembro de 
2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ROBÉRIO CÉSAR CAMILO DOS SANTOS (OAB 9260/AL) - Processo 0700896-58.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Ivaldo Camilo de Lima - À luz do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 
REQUESTADA, inaudita altera pars, e DETERMINO que a parte ré promova a imediata suspensão dos descontos nominados 639.00 
BANCO PAN S/A - CARTÃO do contra cheque do autor, sob pena de multa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por cada desconto 
realizado. Defi ro, ainda, a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, para determinar que a parte ré apresente o contrato fi rmado e demais 
provas que ilidam a documentação já acostada aos autos. Cumpra-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento já designada 
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para 18/11/2019 às 10h00. Intimem-se as partes desta decisão. Valerá cópia do presente pronunciamento como mandado da(s) 
citação(ões) e intimação(ões) por ofi cial de justiça que eventualmente se fi zerem necessárias (art. 18, III, Lei n. 9.099/95). P.C Maceió , 
10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ANDRÉ FELIPE ALVES CARDOSO (OAB 9965/AL), ADV: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB 16905A/AL) - 
Processo 0701085-07.2017.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas - AUTOR: Jorge Vieira Silva - RÉU: 
Sky Serviços de Banda Larga Ltda. - Autos n° 0701085-07.2017.8.02.0081 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Jorge 
Vieira Silva Réu: Sky Serviços de Banda Larga Ltda. DESPACHO Considerando o depósito judicial realizado (fl s. 287), expeça-se alvará 
e intime-se a parte demandante para recebimento. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Maceió(AL), 10 de setembro 
de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: FELIPE GOMES DE ATHAYDE ANTUNES (OAB 16490/
AL) - Processo 0701213-56.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tarifas - AUTORA: Ana Carla Silva Ferreira 
de Souza - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Analisando os autos, verifi co que a genitora da demandante possui o nome 
Elisângela Silva Ferreira de Souza, no entanto, o comprovante de residência acostado às fl s. 30 é endereçado à Elisangela Canuto da 
Silva. Dessa forma, antes de analisar a petição de fl s. 77/81 e considerando o lapso ao analisar as fl s. 27/30, determino a intimação da 
parte demandante para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos comprovante de residência atualizado e em nome próprio a fi m de 
ser verifi cada a competência deste juizado, sob pena de extinção do processo. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins 
Antunes Juiza de Direito

ADV: GABRIEL EUFÁSIO DE LIMA NETO (OAB 4470/AL) - Processo 0701262-97.2019.8.02.0081 - Procedimento Ordinário - 
Indenização por Dano Moral - AUTOR: Mário José dos Santos - À luz do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA, 
inaudita altera pars, por não vislumbrar, neste momento, o atendimento de um dos requisitos autorizadores da medida, conforme 
fundamentação disposta acima. No entanto, DEFIRO o pedido de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA para que a empresa ré apresente 
cópia do contrato fi rmado, bem como provas que ilidam a documentação já acostada aos autos. Cumpra-se audiência de conciliação, 
instrução e julgamento designada para o dia 27/01/2020 às 11:00 horas. Não obstante, CITE(M)-SE o(s) réu(s), na forma do art. 18 da Lei 
n. 9.099/95, para comparecer(em) na audiência suso mencionada e nela apresentar(em), caso queira(m), contestação, sob a advertência 
de que, em caso de não comparecimento, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, salvo se o contrário resultar da convicção 
do Juiz. Fique também ciente a parte requerente de que a sua ausência injustifi cada implica em extinção do processo sem julgamento 
do mérito, ex vi do disposto no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Intime-se a parte ré, no mesmo ato, acerca da(s) determinação(ões) da 
presente decisão. Intimem-se as partes desta decisão. Valerá cópia do presente pronunciamento como mandado da(s) citação(ões) 
e intimação(ões) por ofi cial de justiça que eventualmente se fi zerem necessárias (art. 18, III, Lei n. 9.099/95). P. C. Maceió , 10 de 
setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: FELIPE COSTA LAURINDO DO NASCIMENTO (OAB 12108/AL) - Processo 0701272-15.2017.8.02.0081 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio Residencial Village das Artes - Autos n° 0701272-15.2017.8.02.0081 Ação: 
Execução de Título Extrajudicial Exequente: Condomínio Residencial Village das Artes Executado: Edina Candido de Oliveira SENTENÇA 
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo, RESOLVO O 
MÉRITO desta lide HOMOLOGANDO a transação efetuada (fl s.77/83), na forma do art. 57 da Lei n.º 9.099/95 e art. 487, inciso III, alínea 
b, do CPC. As partes renunciaram ao prazo recursal. Retifi que-se o polo passivo da ação, para constar como executada a pessoa de 
KALLYNE ROBERTA DE JESUS SILVA, cujos dados estão no termo de acordo (fl s. 78/83). Certifi que-se o trânsito em julgado e arquive-
se, assegurado às partes, a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, desde que 
compareçam em Juízo para solicitar tal providência, que poderá, inclusive, ser feita de forma verbal, nos termos do inciso IV do art. 52 
da Lei n.º 9.099/95. Havendo requerimento de execução, desarquive-se e dê-se seguimento, seguindo com as formalidades de praxe. 
Caso seja realizado o depósito judicial, desarquive-se e expeça-se alvará. Custas e honorários advocatícios dispensados, em virtude do 
disposto no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, incluindo os nomes dos respectivos advogados. Baixe-se 
o feito. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: RODRYGO TIAGO BEZERRA (OAB 7598/AL) - Processo 0701331-32.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Wilson C de Oliveira Lima - À luz do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 
REQUESTADA, inaudita altera pars, por não vislumbrar, neste momento, o atendimento de um dos requisitos autorizadores da medida, 
conforme fundamentação disposta acima. No entanto, DEFIRO o pedido de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA para que a empresa 
demandada justifi que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, comprovando as suas justifi cativas, bem 
como apresente provas que ilidam a documentação já acostada aos autos. Cumpra-se audiência de conciliação, instrução e julgamento 
designada para o dia 03/02/2020 às 09h30, com fundamento no art. 16 e seguintes Lei nº. 9.099/95. Não obstante, CITE(M)-SE o(s) 
réu(s), na forma do art. 18 da Lei n. 9.099/95, para comparecer(em) na audiência suso mencionada e nela apresentar(em), caso 
queira(m), contestação, sob a advertência de que, em caso de não comparecimento, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Fique também ciente a parte requerente de que a sua ausência injustifi cada implica 
em extinção do processo sem julgamento do mérito, ex vi do disposto no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Intime-se a parte ré, no mesmo 
ato, acerca da(s) determinação(ões) da presente decisão. Intimem-se as partes desta decisão. Valerá cópia do presente pronunciamento 
como mandado da(s) citação(ões) e intimação(ões) por ofi cial de justiça que eventualmente se fi zerem necessárias (art. 18, III, Lei n. 
9.099/95). P. C. Maceió , 09 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: FABRÍCIO SIQUEIRA DE MIRANDA (OAB 8278/AL) - Processo 0701463-89.2019.8.02.0081 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José André Dorta Accioly - Autos n° 0701463-89.2019.8.02.0081 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: José André Dorta Accioly Réu e Litisconsorte Passivo: Cvc Brasil Operadora e Agência 
de Viagens S.a. e outro DESPACHO Intime-se a demandante, por seus advogados, via DJe, para emendar a inicial e anexar aos autos 
comprovante de residência ofi cial, em nome próprio, atualizado e legível, para análise da competência territorial deste juízo, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 321, do CPC e demais aplicáveis à espécie. Cumpra-
se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: ALESSANDRA PATRÍCIA ALÉCIO BARBOSA DE OMENA (OAB 7976/AL) - Processo 0701483-80.2019.8.02.0081 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Iraci Oliveira da Silva - À luz do exposto, 
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA, inaudita altera pars, e DETERMINO que a parte ré promova a imediata suspensão 
dos descontos nominados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, no valor de R$ 58,36 da conta fácil (conta corrente + poupança) da 
autora, sob pena de multa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por cada lançamento realizado. Defi ro, ainda, a INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA, para determinar que a parte ré apresente o contrato fi rmado e demais provas que ilidam a documentação já acostada aos 
autos. Cumpra-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento já designada para 18/02/2020 às 12h00. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 
na forma do art. 18 da Lei n. 9.099/95, para comparecer(em) na audiência suso mencionada e nela apresentar(em), caso queira(m), 
contestação, sob a advertência de que, em caso de não comparecimento, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, salvo se 
o contrário resultar da convicção do Juiz. Fique também ciente o requerente de que a sua ausência injustifi cada implica em extinção do 
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processo sem julgamento do mérito, ex vi do disposto no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se as partes desta decisão. Valerá cópia 
do presente pronunciamento como mandado da(s) citação(ões) e intimação(ões) por ofi cial de justiça que eventualmente se fi zerem 
necessárias (art. 18, III, Lei n. 9.099/95). P.C Maceió , 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: LAÍS MARIS PEREIRA ALVES (OAB 13566/AL) - Processo 0701667-19.2017.8.02.0077 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Espécies de Contratos - AUTORA: Natália Vital Elias - Allan Costa Alves - Posto isso, julgo parcialmente procedentes os 
pedidos formulados na peça exordial, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a ré, MAC. I CRD 
INCORPORADORA SPE LTDA., a restituir os autores, NATÁLIA VITAL ELIAS e ALLAN COSTA ALVES, a quantia de R$ R$ 3.532,71 
(três mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o pagamento 
de cada prestação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; assim como ao pagamento da importância de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), correspondente à indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado e que sofrerá a incidência 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. 
Custas e honorários advocatícios dispensados neste primeiro grau de jurisdição, em virtude do disposto no art. 54, parágrafo único, 
da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais). Em caso de interposição de recurso inominado, atente o Setor para o que reza o indigitado 
preceito legal: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 
despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Com o trânsito 
em julgado, aguarde-se em cartório por 15 (quinze) dias o requerimento do exequente conforme prescrição do art. 523, caput, do 
CPC. Transcorrido in albis o prazo aludido, arquive-se provisoriamente sem prejuízo de posterior desarquivamento por provocação do 
interessado. Sobrevindo requerimento do exequente, intime-se a demandada na forma do art. 523 do CPC, para que, em 15 (quinze) 
dias, promova o pagamento da quantia arbitrada em valores devidamente atualizados. Não havendo o pagamento voluntário, atualize-
se o valor exequendo na forma do art. 52, II, da Lei nº 9.099/1995, promovendo-se, em seguida, o bloqueio eletrônico via BacenJud do 
quantum atualizado art. 523, §3º, do CPC. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, 
constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em 
seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo 
foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se a presente sentença em conformidade ao retrodeterminado, 
para efeito intimatório, incluindo o nome dos advogados das partes. R. I. e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com baixa na 
distribuição. Maceió,10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11490A/AL), ADV: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO (OAB 13808/AL) - Processo 
0701893-87.2018.8.02.0077 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Aldo José do Bonfi m - RÉU: Banco 
Agiplan S/s - Pelo exposto, julgo improcedente o pedido e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no 
art. 487, I do CPC. Custas e honorários advocatícios dispensados neste primeiro grau de jurisdição, em virtude do disposto no art. 
54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais). Em caso de interposição de apelação, atente o Setor para o que reza o 
indigitado preceito legal: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 
taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Caso 
haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), 
e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste 
prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-
me concluso. Publique-se a presente sentença em conformidade ao retrodeterminado, para efeito intimatório, incluindo o nome dos 
advogados das partes. R. I. e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com baixa na distribuição. Maceió,10 de setembro de 2019. 
Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: LARISSA MEDEIROS FERRO RAMALHO (OAB 12605/AL) - Processo 0701941-05.2016.8.02.0081 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Juros de Mora - Legais / Contratuais - AUTOR: COLÉGIO OBJETIVO - Autos n° 0701941-05.2016.8.02.0081 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: COLÉGIO OBJETIVO Réu: Maria Vilma Miranda da Silva DESPACHO Intime-se a parte 
demandante, para se manifestar sobre a petição e requerimentos de fl s. 60/72, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo assinalado, 
voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Maceió(AL), 10 de setembro de 2019. Aída Cristina Lins Antunes Juiza de Direito

ADV: FELIPE COSTA LAURINDO DO NASCIMENTO, ADV: RENATHA MONTEIRO ÁVILA DE ARAÚJO - Processo 9000058-
08.2016.8.02.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais - DEMANDANTE: CONDOMINIO VILLAGE 
DAS ARTES - Assim, passou a MM. Juíza a proferir a seguinte SENTENÇA: “HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as 
partes nos termos e condições descritos acima, para que produza seus efeitos legais e em consequência julgo extinto o respectivo feito 
com fundamento no Art. 22, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/1995 e Art. 487, inciso III do CPC/2015. Arquive-se, assegurado às partes, 
a qualquer tempo, a execução do acordo retro, na hipótese de a composição não ser cumprida, desde que compareçam em Juízo 
para solicitar tal providência, que poderá, inclusive, ser feita de forma verbal, nos termos do inciso IV do Art. 52 da Lei n.º 9.099/1995. 
Sem custas. Partes devidamente intimadas em audiência. Registre-se. Havendo requerimento de execução dê-se seguimento com as 
formalidades de praxe. Caso seja realizado depósito judicial, desarquive-se e expeça-se alvará. Após o recebimento, arquive-se com as 
cautelas legais”. Nada mais tendo a constar encerrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai digitado por mim THIAGO 
MOREIRA SILVA CUNHA________________________________, Conciliador, assinado pela MM Juíza e pelas partes presentes. Aída 
Cristina Lins Antunes Juíza de Direito Parte demandante: Advogada: Parte demandada:

Adriana Nogueira de melo Omena
Alessandra Patrícia Alécio Barbosa de Omena (OAB 7976/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Cecília Sampaio Araújo de Omena
Ana Paula Alves Saconi (OAB 260912/SP)
Ana Paula de Menezes Marinho (OAB 13808/AL)
Ana Paula Sandes Moura Franco
André Felipe Alves Cardoso (OAB 9965/AL)
Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529A/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB 16905A/AL)
Edson Correia de Lima (OAB 11387/AL)

Elson Teixeira Santos
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Fabrício Siqueira de Miranda (OAB 8278/AL)
Feliciano Lyra Moura (OAB 21714/PE)
FELIPE COSTA LAURINDO DO NASCIMENTO
Felipe Costa Laurindo do Nascimento (OAB 12108/AL)
Felipe Gomes de Athayde Antunes (OAB 16490/AL)
Filipe Cândido Maia Coutinho (OAB 26213/PE)
Filipe Lins Borges
Gabriel Eufásio de Lima Neto (OAB 4470/AL)
Herick Santos Santana (OAB 345669A/SP)
Igor Carlos Sales Santana (OAB 13597/AL)
Ivanildo Marinho Guedes (OAB 2913/AL)
Josefa da Silva Oliveira (OAB 15540/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Laís Maris Pereira Alves (OAB 13566/AL)
Larissa de Oliveira Pereira Capistrano (OAB 15082/AL)
Larissa Medeiros Ferro Ramalho (OAB 12605/AL)
Manoel Leite dos Santos Neto
Maria Aparecida da Silva Bezerra (OAB 15776/AL)
Maria Nidette de Vasconcelos Toledo (OAB 10805/AL)
Miguel Ricardo Perez (OAB 188132/SP)
Nadja Graciela da Silva (OAB 8848/AL)
Newton Marcel Pires de Azevedo Franco
Paulo Eduardo Omena Barbosa Silva
Raissa Marques Cavalcante (OAB 8177/AL)
RENATHA MONTEIRO ÁVILA DE ARAÚJO
Renatha Monteiro Ávila de Araújo (OAB 12408/AL)
Ricardo Fernandes Suruagy (OAB 6361/AL)
Robério César Camilo dos Santos (OAB 9260/AL)
Rodrygo Tiago Bezerra (OAB 7598/AL)
Saron Couto Braga
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Vanessa Marianny da Silva Batista (OAB 13270/AL)
Vicente Normande Vieira (OAB 5598/AL)
WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS (OAB 12599/AL)
Wilson Sales Belchior (OAB 11490A/AL)
Ynaiara Maria Lessa Santos Lima (OAB 5558/AL)

11º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 11º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0189/2019
ADV: LEONARDO JOSÉ ALMEIDA TEIXEIRA (OAB 2525/AL), ADV: LEONARDO JOSÉ ALMEIDA TEIXEIRA - Processo 0000385-

17.2013.8.02.0080/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Gonçalves Sobrinho - EXECUTADO: 
telemar norte leste s/a - 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da petição e documentos 
de fl s. 45/196, requerendo o que entender de direito; 2. Cumpra-se.

ADV: PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 10872/BA) - Processo 0700068-65.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RÉU: Banco Bradesco Cartões S/A - Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS 
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no art. 14, caput, do 
Código de Defesa do Consumidor, para declarar a inexistência de débito e condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data (Súmula 382, STJ), e juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC), o qual se afi gura sufi ciente para compensar o dano sofrido e também atender ao 
caráter pedagógico da medida.

ADV: MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI PANTAROTTO (OAB 109493/SP) - Processo 0700198-89.2018.8.02.0080 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - RÉU: Iloa Empreendimentos Turísticos Ltda 
- Rci Brasil Prestação de Serviços de Intercambio Ltda - 1. Recebo o presente recurso com efeito devolutivo e suspensivo; 2. Intime-se 
a parte recorrida a fi m de que ofereça resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do § 2º, parte fi nal, do art. 42 da Lei nº 
9.099/95; 3. Decorrido esse prazo, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal.

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL) - Processo 0700288-63.2019.8.02.0080 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Condominio Residencial Rios do Eden - Vistos etc. Homologo, por sentença, com efi cácia de 
título executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma 
do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 
taxas ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada Lei). P.R.I. Após, 
registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: LEONEL QUINTELA JUCÁ (OAB 2997/AL), ADV: RILTON MAXWELL DANTAS (OAB 10473/AL) - Processo 0700354-
14.2017.8.02.0080/01 (apensado ao processo 0700863-08.2018.8.02.0080) - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - 
AUTOR: Araken Barbosa de Miranda Júnior - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - 1. Defi ro o pedido formulado em petição 
de fl . 71, a fi m de que seja expedido novo alvará em substituição ao de fl . 67, desta feita tendo como benefi ciário o patrono do exequente, 
nos termos da já mencionada petição; 2. Ato contínuo, intime-se o demandante para retirar o referido documento, no prazo de 10 (dez) 
dias; 3. Após, retornem-me os autos conclusos para prolação de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC; 4. Cumpra-se.

ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 12640A/AL), ADV: JOMERY JOSÉ NERY DE SOUZA (OAB 10014/AL) - Processo 0700365-
72.2019.8.02.0080/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Andre Frazao de Omena - RÉU: Latam 
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Airlines Group S/A - 1. Intime-se a parte executada a fi m de que promova o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de incidência da penalidade de que trata o art. 523, §1°, do ncpc e respectiva execução; 2. decorrido o prazo, retornem-me os 
autos conclusos; 3. cumpra-se.

ADV: PAULO SÉRGIO BASTOS DA SILVA JÚNIOR (OAB 8112/AL), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395/
AL) - Processo 0700474-86.2019.8.02.0080 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - AUTOR: Labor Distribuidora de 
Alimentos e Limpeza Em Geral Eireli ¿ Epp - LITSPASSIV: Banco do Brasil S A - Sem custas nem honorários nos termos do art. 55 da 
Lei nº 9.099/95. P. R. I. Após o trânsito em julgado, registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: RAISSA MARQUES CAVALCANTE (OAB 8177/AL) - Processo 0700510-31.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - AUTOR: Condominio do Edifi cio Solar da Praia - Isto posto, determino a extinção 
do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo acima mencionado.

ADV: RAISSA MARQUES CAVALCANTE (OAB 8177/AL) - Processo 0700535-44.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Ivana Lucia Sampaio Lamenha - Vistos etc. Homologo, por sentença, com 
efi cácia de título executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, 
na forma do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem 
custas, taxas ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada Lei). P.R.I. Após, 
registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: JÚLIO HENRIQUE ROCHA GOMES (OAB 14020/AL), ADV: ALAÚ MONTEIRO DOS SANTOS (OAB 12474/AL), ADV: 
ALBERTO JORGE OMENA VASCONCELLOS (OAB 5986/AL), ADV: DYEGGO PHYLLYPE TENÓRIO DA SILVA DE MELO OLIVEIRA 
(OAB 12869/AL) - Processo 0700606-46.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - AUTORA: Cindy 
Calistro da Silva - Ellen Carolinne Silvestre Silva - Thayanne Fernanda de Lima Franca - RÉU: Centro Universitário Maurício de Nassau 
- Uninassaun - Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulados na peça exordial, com fulcro nos arts. 487, inciso I do Código de 
Processo Civil c/c art. 14 do CDC, para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
indenização por danos morais em favor de cada demandante, com correção monetária, a contar desta data (súmula 382, STJ), e juros 
de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC), o qual se afi gura sufi ciente para compensar o dano sofrido e também atender 
ao caráter pedagógico da medida.

ADV: ADRIANA ALVES DOS SANTOS (OAB 3775/AL) - Processo 0700737-55.2018.8.02.0080/01 - Cumprimento de sentença - 
Despesas Condominiais - AUTOR: Condominio do Edifi cio Residencial Fiordes - 1. Intime-se a parte executada a fi m de que promova o 
pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da penalidade de que trata o art. 523, §1°, do NCPC e 
respectiva execução; 3. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos; 4. Cumpra-se.

ADV: DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/AL) - Processo 0700744-13.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI - Francisco das Chagas Porcino Costa - 
ADVOGADO: DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI - DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI - Vistos etc. Homologo, por sentença, 
com efi cácia de título executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos 
efeitos, na forma do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 
9.099/95. Sem custas, taxas ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada 
Lei). P.R.I. Após, registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA (OAB 6638/AL), ADV: JOÃO PAULO WEILER FILHO (OAB 7836/AL) - Processo 
0700829-33.2018.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel - AUTOR: Zenisson Pedrosa de Oliveira 
Cavalcante Pessôa - RÉU: Benedito de Lira - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 
28 de novembro de 2019, às 10 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES (OAB 9762B/AL) - Processo 0700847-54.2018.8.02.0080 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edifício Rio Negro - Vistos etc. Homologo, por sentença, com efi cácia de título 
executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma do art. 
487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, taxas 
ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada Lei). P.R.I. Após, registre-se 
e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: ELIANE FERREIRA DE MORAIS E SILVA (OAB 2587/AL) - Processo 0700848-05.2019.8.02.0080 - Petição - Despesas 
Condominiais - REQUERENTE: Condomínio do edf. Catania - Vistos etc. Homologo, por sentença, com efi cácia de título executivo, o 
acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma do art. 487, III, “b” 
do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, taxas ou despesas, 
por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada Lei). P.R.I. Após, registre-se e arquive-se, 
independente de nova conclusão.

ADV: JAILDA COSTA MELLO MURITIBA (OAB 1820/AL) - Processo 0700866-26.2019.8.02.0080 - Execução de Título Extrajudicial - 
Obrigações - EXEQUENTE: Condomínio do Edf. Juan Miró - Isto posto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, com fulcro no artigo acima mencionado.

ADV: MARIA SOCORRO PEREIRA RAMOS (OAB 7170/PA) - Processo 0700955-83.2018.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Aline Machado Nunes - R.H. Fls. 66 - Remetam-se os autos à secretaria para 
que seja designada audiência para o dia 29 de Outubro de 2019, às 8:00 horas. Procedam-se as citações e intimações necessárias. 
Cumpra-se. P.R.I.

ADV: JOSE OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA (OAB 11275/AL) - Processo 0700991-28.2018.8.02.0080 - Cumprimento de sentença 
- Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: José de Souza Neto - RÉ: CLARO S/A - 1. Intime-se a demandada CLARO 
S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da petição e documentos de fl s. 193/197, em que a parte demandante 
informa acerca do cumprimento integral das obrigações; 2. Decorrido o prazo contido ao item 1 sem que haja manifestação a cargo da 
parte interessada, retornem-me os autos conclusos para prolação de sentença, nos termos do art. 526, §3º c/c art. 924, II, ambos do 
CPC.

ADV: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS (OAB 5074/AL) - Processo 0701050-79.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Prestação de Serviços - AUTOR: Savio Lúcio Azevedo Martins - ADVOGADO: Savio Lúcio Azevedo Martins - Vistos etc. 
Homologo, por sentença, com efi cácia de título executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os 
seus legais e jurídicos efeitos, na forma do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do 
art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, taxas ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 
da supracitada Lei). P.R.I. Após, registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: IGOR MACIEL BRAGA COSTA (OAB 8772/AL) - Processo 0701069-85.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio do Edf. Millennium Tower - Vistos etc. Homologo, por sentença, com efi cácia de 
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título executivo, o acordo estabelecido extrajudicialmente entre as partes, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma 
do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Da homologação não caberá recurso, “ex vi” do art. 41 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 
taxas ou despesas, por incabíveis no 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis (art. 54 da supracitada Lei). P.R.I. Após, 
registre-se e arquive-se, independente de nova conclusão.

ADV: IGOR MACIEL BRAGA COSTA (OAB 8772/AL) - Processo 0701070-70.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Despesas Condominiais - AUTOR: Condomínio do Edf. Millennium Tower - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 02/12/2019 
Hora 09:00 Local: Conciliação, Instrução e Julgamento 3 Situacão: Pendente

ADV: LUCAS DE SENA MENDONÇA (OAB 17011/AL) - Processo 0701249-04.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Lucas de Sena Mendonça - ADVOGADO: Lucas de Sena Mendonça - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 26 de novembro de 2019, às 10 horas, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: VICTOR AUGUSTO LIMA (OAB 13272/AL) - Processo 0701261-18.2019.8.02.0080 - Habilitação - Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Andresson Fernando de Melo - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 27 de novembro de 2019, às 11 horas e 16 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: SÂMIA MARIA JUCÁ SANTOS LESSA (OAB 4531/AL) - Processo 0701264-70.2019.8.02.0080 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Patricia Pereira de Oliveira Vulcanizadora de Pneus-me - 
Isto posto, determino a EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO do mérito, com fulcro no artigo acima mencionado, 
facultando à parte exequente ajuizar a ação perante o Juizado competente. P. R. Intime-se. Após o trânsito em julgado, registre-se e 
arquive-se.

ADV: JHONATAS CABRAL GOMES DOS SANTOS (OAB 13532/AL) - Processo 0701265-55.2019.8.02.0080 - Habilitação - 
Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Darci Ferreira Gomes Medeiros - 1. Nada a prover; 2. Cite-se a parte demandada; 3. 
Cumpra-se.

ADV: JHONATAS CABRAL GOMES DOS SANTOS (OAB 13532/AL) - Processo 0701265-55.2019.8.02.0080 - Habilitação - 
Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Darci Ferreira Gomes Medeiros - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 28 de novembro de 2019, às 9 horas e 15 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: YANA LARISSA CALHEIROS FERREIRA DA SILVA (OAB 16529/AL) - Processo 0701266-40.2019.8.02.0080 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Renato Luis Tertuliano de Gois - Isto posto, determino a EXTINÇÃO 
DO PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO do mérito, com fulcro no artigo acima mencionado, facultando à parte exequente 
ajuizar a ação perante o Juizado competente. P. R. Intime-se. Após o trânsito em julgado, registre-se e arquive-se.

ADV: THAYNÃ DE OLIVEIRA SILVA (OAB 15611/AL) - Processo 0701665-06.2018.8.02.0080 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Fernando Guerra Filho - Juliano Silva de Santana - 1. Expeçam-se alvarás em 
favor das partes demandantes, considerando o depósito contido à fl . 65 dos autos; 2. Após, intimem-se os demandantes para retirarem 
os referidos documentos, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca do cumprimento integral das 
obrigações; 3. Retirado o alvará sem pronunciamento a cargo da parte interessada ou decorrido o prazo contido ao item 2 sem que haja 
manifestação a cargo da parte interessada, retornem-me os autos dependentes conclusos para prolação de sentença, nos termos do 
art. 924, II, do CPC.

Adriana Alves dos Santos (OAB 3775/AL)
Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB 6266/AL)
ALAÚ MONTEIRO DOS SANTOS (OAB 12474/AL)
Alberto Jorge Omena Vasconcellos (OAB 5986/AL)
DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/AL)
Dyeggo Phyllype Tenório da Silva de Melo Oliveira (OAB 12869/AL)
Eliane Ferreira de Morais e Silva (OAB 2587/AL)
Fábio Rivelli (OAB 12640A/AL)
Igor Maciel Braga Costa (OAB 8772/AL)
Jailda Costa Mello Muritiba (OAB 1820/AL)
Jhonatas Cabral Gomes dos Santos (OAB 13532/AL)
João Paulo Weiler Filho (OAB 7836/AL)
Jomery José Nery de Souza (OAB 10014/AL)
Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB 11275/AL)
Júlio Henrique Rocha Gomes (OAB 14020/AL)
Leonardo José Almeida Teixeira
Leonardo José Almeida Teixeira (OAB 2525/AL)
Leonel Quintela Jucá (OAB 2997/AL)
Lucas de Sena Mendonça (OAB 17011/AL)
Marcia Cristina Rezeke Bernardi Pantarotto (OAB 109493/SP)
Maria de Lourdes Pereira Lopes (OAB 9762B/AL)
Maria Socorro Pereira Ramos (OAB 7170/PA)

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 9395/AL)
PAULO SÉRGIO BASTOS DA SILVA JÚNIOR (OAB 8112/AL)
PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 10872/BA)
Raissa Marques Cavalcante (OAB 8177/AL)
Rilton Maxwell Dantas (OAB 10473/AL)
Rubens Marcelo Pereira da Silva (OAB 6638/AL)
Sâmia Maria Jucá Santos Lessa (OAB 4531/AL)
Savio Lúcio Azevedo Martins (OAB 5074/AL)
Thaynã de Oliveira Silva (OAB 15611/AL)
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Victor Augusto Lima (OAB 13272/AL)
Yana Larissa Calheiros Ferreira da Silva (OAB 16529/AL)

12º Juizado Especial Cível e Criminal - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 12º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO JORGE CAVALCANTE LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CHRISTIANE MARRETA SÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0369/2019
ADV: DANILO LOPES DA SILVA (OAB 16579/AL) - Processo 0700151-86.2019.8.02.0143 - Procedimento do Juizado Especial 

Cível - Indenização por Dano Material - AUTOR: Diego Lopes da Silva - 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, Instrução e 
Julgamento, para o dia 29 de outubro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da 
mesma.

Danilo Lopes da Silva (OAB 16579/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 12º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO JORGE CAVALCANTE LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CHRISTIANE MARRETA SÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0370/2019
ADV: JOSÉ DE ALMEIDA SÁ FILHO (OAB 15242/AL), ADV: ADRIANO CAVALCANTE ALVES DA SILVA (OAB 15106/AL) - 

Processo 0000030-36.2018.8.02.0143 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - AUTORA: Luciane Lara Sant Anna - Ato 
Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO/dou vista 
à(o) douta(o) representante da Defensoria Pública, para fi ns de cumprimento e/ou ciência do(a) petição, abaixo transcrito. Nº Protocolo: 
W12J.19.70000872-0 Tipo da Petição: Petição Data: 10/09/2019 06:36 “Os réus, já qualifi cados nos autos do processo em epigrafe, vem 
tomar ciência da sentença de fl . 140, ao passo que requer que a parte autora informe conta bancária de sua titularidade para que a parte 
ré possa realizar o deposito e consequentemente cumprir com a sentença imposta pela MM juíza.” Maceió, 10 de setembro de 2019. Ana 
Paula de Freitas Gonçalves Carneiro Analis

Adriano Cavalcante Alves da Silva (OAB 15106/AL)
José de Almeida Sá Filho (OAB 15242/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 12º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0371/2019
ADV: WENDELL HANDRES VITORINO DA ROCHA (OAB 6446/AL), ADV: MARCELO VITORINO GALVÃO (OAB 6131/AL) - 

Processo 0700149-19.2019.8.02.0143 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - AUTOR: Ricardo de Oliveira 
Leite - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 31 de outubro de 2019, às 9 horas e 45 
minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ANDRADE FILHO (OAB 16060/AL) - Processo 0700150-04.2019.8.02.0143 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - AUTOR: Agenildo Lopes de Araújo - Processo n°: 0700150-04.2019.8.02.0143 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Agenildo Lopes de Araújo Réu: Auto Viação Nossa Senhora da Piedade Ltda ATO 
ORDINATÓRIO Nesta data, designo audiência de conciliação, instrução e Julgamento para dia 06/11/2019 as 08 h 30 min, pelo qual 
intimo as partes e o advogados das partes. Maceió, 10 de setembro de 2019 Roseane Rochelle Teles Analista Judiciária

Marcelo Vitorino Galvão (OAB 6131/AL)
Márcio André Santos de Andrade Filho (OAB 16060/AL)
Wendell Handres Vitorino da Rocha (OAB 6446/AL)

Juizado da Fazenda Pública / Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL
JUIZ(A) DE DIREITO GERALDO TENÓRIO SILVEIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELLE BARBOSA OMENA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0233/2019
ADV: PABLO BENAMOR DE ARAUJO JORGE (OAB 7845/AL) - Processo 0701900-79.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 

Saúde - AUTORA: Maria Erika dos Santos de Araújo - Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente em parte 
o(s) pedido(s) autoral(is), confi rmando a tutela de urgência de natureza antecipada anteriormente concedida, no sentido de determinar 
que o réu forneça a parte autora, no prazo de 3 (três) dias úteis, independentemente de licitação, INSULINA APIDRA SOLOSTAR, 2 
unidades mensais, INSULINA LANTUS SOLOSTAR, 3 unidades mensais, FITA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, 1200 tiras/
ano, SENSORES FREESTYLE LIBRE, 2 unidades mensais, por 12 meses, e 1 APARELHO LEITOS FREESTYLE LIBRE, conforme 
prescrição médica, podendo ser substituído por genérico nos termos do art. 3.º, § 2.º, da Lei 9.787/1999. Em razão da expedição 
de alvará, observe a Secretaria as determinações constantes na decisão que deferiu o bloqueio via BacenJud porventura ainda não 
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concretizadas. Sem custas e sem honorários advocatícios (aplicação subsidiária do art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/1995). Após 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,09 de setembro de 2019. Geraldo Tenório 
Silveira Júnior Juiz de Direito

ADV: JÉSSICA ALESSANDRA ARAÚJO FERREIRA LEÃO (OAB 13874/AL) - Processo 0705528-13.2018.8.02.0001 - Cumprimento 
de sentença - Plano de Classifi cação de Cargos - AUTORA: Ana Célia Rocha Fernandes da Costa - Ante o exposto, considerando os 
novos documentos acostados aos autos, com fundamento nos arts. 436 e 437, §1.º, do CPC, determino a intimação da parte contrária 
para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Prazos a serem contados em dias úteis por força da Lei n.º 13.728/2018 (DOU de 
1.11.2018). Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I. Cumpra-se. Maceió(AL), 03 de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira 
Júnior Juiz de Direito

ADV: RAPHAELLA SANTOS MIRANDA (OAB 13573/AL) - Processo 0710876-75.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 
Fornecimento de Medicamentos - AUTOR: Júlio César Damásio de Lima - 3. Dispositivo Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 
I, do CPC, julgo procedente em parte o(s) pedido(s) autoral(is), confi rmando a tutela de urgência de natureza antecipada anteriormente 
concedida, no sentido de determinar que o réu forneça a parte autora, no prazo de 3 (três) dias úteis, independentemente de licitação, 
o seguinte medicamento: LIRAGLUTIDA 6MG, SENDO 3,0MG/DIA (SAXENDA), 5 (CINCO) CANETAS MENSAIS, conforme prescrição 
médica, por 12 meses, podendo ser substituído por genérico nos termos do art. 3.º, § 2.º, da Lei 9.787/1999. Em face da liberação dos 
alvarás judiciais expedidos, a parte autora acostou nota fi scal (fl s.87) que comprova a aquisição do medicamento no valor integral do 
alvará de nº 1163/2019. Quanto ao alvará de nº 1509/2019, observe a Secretaria as determinações constantes na decisão que deferiu o 
bloqueio via BacenJud porventura ainda não concretizadas. Sem custas e sem honorários advocatícios (aplicação subsidiária do art. 55, 
primeira parte, da Lei 9.099/1995). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Maceió,09 
de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito

ADV: WAGNER VELOSO MARTINS (OAB 37160/BA) - Processo 0719212-68.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Licenças 
- AUTOR: Paulo Roberto de Albuquerque Luna - Intimação de parte da determinação judicial de fl s. :”(...) Após, intime-se o causídico 
da parte autora para que se pronuncie sobre a contestação e documentos, manifestando-se também acerca da sua necessidade de 
produzir provas em audiência.(...)”.

ADV: JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL), ADV: TAISSA DE MELO BATISTA PITA (OAB 16644/AL), ADV: 
ROBERTA LINS VERÇOSA (OAB 8863/AL), ADV: JOÃO ABILIO FERRO BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: CLENIO PACHECO FRANCO 
JÚNIOR (OAB 4876/AL) - Processo 0722911-67.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Data Base - AUTOR: Leandro Bessoni 
Ramos - Intimação de parte da determinação judicial de fl s. :”(...) Após, intime-se o causídico da parte autora para que se pronuncie 
sobre a contestação e documentos, manifestando-se também acerca da sua necessidade de produzir provas em audiência.(...)”.

ADV: TAISSA DE MELO BATISTA PITA (OAB 16644/AL), ADV: JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL), ADV: JOÃO 
ABILIO FERRO BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: CLENIO PACHECO FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL), ADV: ROBERTA LINS 
VERÇOSA (OAB 8863/AL) - Processo 0722914-22.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Data Base - AUTORA: Silvia de Oliveira 
Leite - Intimação de parte da determinação judicial de fl s. :”(...) Após, intime-se o causídico da parte autora para que se pronuncie sobre 
a contestação e documentos, manifestando-se também acerca da sua necessidade de produzir provas em audiência.(...)”.

ADV: JOÃO ABILIO FERRO BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: TAISSA DE MELO BATISTA PITA (OAB 16644/AL), ADV: JOYCE 
ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL), ADV: ROBERTA LINS VERÇOSA (OAB 8863/AL), ADV: CLENIO PACHECO FRANCO 
JÚNIOR (OAB 4876/AL) - Processo 0722915-07.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Data Base - AUTORA: Patricia Maciel Félix 
da Silva - Intimação de parte da determinação judicial de fl s. :”(...) Após, intime-se o causídico da parte autora para que se pronuncie 
sobre a contestação e documentos, manifestando-se também acerca da sua necessidade de produzir provas em audiência.(...)”.

ADV: CLENIO PACHECO FRANCO JÚNIOR (OAB 4876/AL), ADV: ROBERTA LINS VERÇOSA (OAB 8863/AL), ADV: JOÃO ABILIO 
FERRO BISNETO (OAB 10327/AL), ADV: JOYCE ROQUE DE ALMEIDA LEITE (OAB 13077/AL), ADV: TAISSA DE MELO BATISTA 
PITA (OAB 16644/AL) - Processo 0722919-44.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Data Base - AUTOR: Mario Soares Palmeira 
Neto - Intimação de parte da determinação judicial de fl s. :”(...) Após, intime-se o causídico da parte autora para que se pronuncie sobre 
a contestação e documentos, manifestando-se também acerca da sua necessidade de produzir provas em audiência.(...)”

Clenio Pacheco Franco Júnior (OAB 4876/AL)
Jéssica Alessandra Araújo Ferreira Leão (OAB 13874/AL)
João Abilio Ferro Bisneto (OAB 10327/AL)
Joyce Roque de Almeida Leite (OAB 13077/AL)
Pablo Benamor de Araujo Jorge (OAB 7845/AL)
Raphaella Santos Miranda (OAB 13573/AL)
Roberta Lins Verçosa (OAB 8863/AL)
Taissa de Melo Batista Pita (OAB 16644/AL)
Wagner Veloso Martins (OAB 37160/BA)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0234/2019
ADV: PEDRO PACCA LOUREIRO LUNA (OAB 10112/AL) - Processo 0703294-29.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - 

Adicional de Insalubridade - AUTOR: Silvio Veloso Xavier - Ante o exposto, determino a intimação do recorrido (Estado de Alagoas) para 
que, no prazo de 10 dias, querendo, apresente contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Turma Recursal com as homenagens de 
estilo. Prazos a serem contados em dias úteis por força da Lei n.º 13.728/2018 (DOU de 1.11.2018). P. I. Cumpra-se. Maceió , 09 de 
setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito

ADV: LUCAS CAVALCANTE CERQUEIRA (OAB 4982E/AL), ADV: PEDRO PACCA LOUREIRO LUNA (OAB 10112/AL) - Processo 
0705048-06.2016.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - AUTOR: Edmo José Bezerra Cavalcanti - Ante o 
exposto, determino a intimação do recorrido (Estado de Alagoas) para que, no prazo de 10 dias, querendo, apresente contrarrazões. 
Após, remetam-se os autos a Turma Recursal com as homenagens de estilo. Prazos a serem contados em dias úteis por força da Lei n.º 
13.728/2018 (DOU de 1.11.2018). P. I. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019 Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito

ADV: LUCAS CAVALCANTE CERQUEIRA (OAB 4982E/AL), ADV: PEDRO PACCA LOUREIRO LUNA (OAB 10112/AL) - Processo 
0718873-51.2015.8.02.0001 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - AUTORA: Sara Leão de Mello - Ante o exposto, 
determino a intimação do recorrido (Estado de Alagoas) para que, no prazo de 10 dias, querendo, apresente contrarrazões. Após, 
remetam-se os autos a Turma Recursal com as homenagens de estilo. Prazos a serem contados em dias úteis por força da Lei n.º 
13.728/2018 (DOU de 1.11.2018). P. I. Cumpra-se. Maceió , 09 de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito
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ADV: ELOIZA FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 13658/AL) - Processo 0723142-94.2019.8.02.0001 - Consignação em Pagamento 
- Limitações ao Poder de Tributar - AUTORA: Flaviana Alvina Nascimento Gomes - Ante o exposto, declaro a incompetência deste 
Juizado, ao passo em que extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c o artigo 51, inciso 
II, da Lei 9.099/1995. Sem custas processuais nem honorários advocatícios por aplicação subsidiária do art. 55, primeira parte, da Lei 
9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Maceió,09 de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior 
Juiz de Direito

ADV: EDUARDO JENNER CABRAL XAVIER (OAB 4664/RN) - Processo 0724259-23.2019.8.02.0001 - Processo Administrativo - 
Suspensão da Exigibilidade - REQUERENTE: Helder de Souza Diógenes - 3. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento nos artigos 
337, § 5.º, do CPC, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Município de Maceió e com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, 
extingo o presente processo sem resolução do mérito. Sem custas e nem honorários advocatícios por força do art. 55, primeira parte, 
da Lei 9.099/1995 (aplicado subsidiariamente). Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. Maceió,06 de setembro de 
2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito

ADV: RITA DE CÁSSIA TELLES DA SILVA (OAB 13239/AL) - Processo 0724515-63.2019.8.02.0001 - Procedimento Ordinário 
- Disposições Diversas Relativas às Prestações - AUTORA: Myrne Lima de Jesus - Ante o exposto, declaro a incompetência deste 
Juizado, ao passo em que extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c o artigo 51, inciso 
II, da Lei 9.099/1995. Sem custas processuais nem honorários advocatícios por aplicação subsidiária do art. 55, primeira parte, da Lei 
9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Maceió, 09 de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior 
Juiz de Direito

ADV: TAMIRES REGINA DE FREITAS RIBEIRO ARAUJO (OAB 12323/AL) - Processo 0727256-81.2016.8.02.0001 - Procedimento 
Ordinário - Adicional de Insalubridade - AUTOR: Adriano Ramos dos Santos Silva - Ante o exposto, recebo o recurso inominado do réu 
(fl s. 136-147) apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 10 dias úteis, apresentar contrarrazões. 
Após, remetam-se os autos a Turma Recursal com as homenagens de estilo. Prazos a serem contados em dias úteis por força da Lei n.º 
13.728/2018 (DOU de 1.11.2018). P. I. Cumpra-se. Maceió , 10 de setembro de 2019. Geraldo Tenório Silveira Júnior Juiz de Direito

Eduardo Jenner Cabral Xavier (OAB 4664/RN)
Eloiza Farias de Oliveira (OAB 13658/AL)
LUCAS CAVALCANTE CERQUEIRA (OAB 4982E/AL)
Pedro Pacca Loureiro Luna (OAB 10112/AL)
RITA DE CÁSSIA TELLES DA SILVA (OAB 13239/AL)
Tamires Regina de Freitas Ribeiro Araujo (OAB 12323/AL)

Juizado Criminal e do Torcedor de Maceió - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO TORCEDOR DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0161/2019
ADV: BEL. ARYELISON BARBOSA DE AQUINO (OAB 10073/AL) - Processo 0036211-84.2012.8.02.0001 - Termo Circunstanciado 

- Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente - INDICIADO: Luiz Fernando Souza Alves e outros - Ante o exposto, acolho 
o parecer da digna representante do Ministério Público, declarando a extinção da punibilidade de LUIZ FERNANDO SOUZA ALVES e 
JORGE TELMO DA SILVA e, consequentemente, determino o arquivamento dos presentes autos com baixa na distribuição e demais 
cautelas legais, com fundamento nos artigos 107, inciso IV (PRESCRIÇÃO) do Código Penal Pátrio c/c artigo 109, inciso VI, com a 
nova redação dada pela Lei nº 12.234, de 5/5/2010, e ainda artigo 114, inciso II, todos do Código Penal Patrio e por fi m c/c artigo 61, do 
Código Processo Penal Pátrio. Com as comunicações necessárias ao Instituto de Identifi cação Setor Criminal - ARQUIVO CRIMINAL, 
da Secretaria de Defesa Social do Estado para regular anotação. Maceió, 08 de junho de 2016. Ricardo Jorge Cavalcante Lima. Juiz de 
Direito.

ADV: ADRIANA MÁCIA ARAÚJO DAMIÃO (OAB 8789/AL) - Processo 0700012-41.2019.8.02.0077 - Termo Circunstanciado - 
Ameaça - INDICIADO: David Lins Silva - DESPACHO Inclua-se o presente feito na pauta de Audiência Preliminar, devendo ser intimados 
o autor do fato e a vítima. Notifi que-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Maceió(AL), 09 de setembro de 2019. 
Nelson Tenório de Oliveira Neto Juiz de Direito

ADV: NORMA SUELY NEGRÃO DOS SANTOS (OAB 171036/SP) - Processo 0700048-83.2019.8.02.0077 - Termo Circunstanciado 
- Lesão Corporal - INDICIADO: Washington Santos Sena - ATO ORDINATÓRIO Cumprindo o disposto no Provimento 13/2009-CGJ, 
dou ciência às partes do teor da sentença prolatada às folhas. Maceió, 10 de setembro de 2019 Adivani dos Anjos Correia Chefe de 
Secretaria

ADV: PAULA SIMONY LOPES FERREIRA (OAB 11094/AL) - Processo 0700526-83.2018.8.02.0091/01 (apensado ao processo 
0700526-83.2018.8.02.0091) - Exceção de Incompetência de Juízo - Contravenções Penais - EXCIPIENTE: Janiele Rocha Rodrigues 
Moura - 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.

ADV: NORMA SUELY NEGRÃO DOS SANTOS (OAB 171036/SP) - Processo 0700865-84.2018.8.02.0077 - Termo Circunstanciado 
- Ameaça - INDICIADO: Leandro Lima da Silva - ATO ORDINATÓRIO Cumprindo o disposto no Provimento 13/2009-CGJ, dou ciência às 
partes do teor da sentença prolatada às folhas. Maceió, 10 de setembro de 2019 Adivani dos Anjos Correia Chefe de Secretaria

Adriana Mácia Araújo Damião (OAB 8789/AL)
Bel. Aryelison Barbosa de Aquino (OAB 10073/AL)
Norma Suely Negrão dos Santos (OAB 171036/SP)
Paula Simony Lopes Ferreira (OAB 11094/AL)

Comarca de Água Branca

Vara do Único Ofício de Água Branca - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
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JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0713/2019
ADV: RICARDO ELOY LIMA DANTAS (OAB 12843/AL) - Processo 0700314-83.2019.8.02.0202 - Procedimento Ordinário - Defeito, 

nulidade ou anulação - AUTORA: Janaina de Sá da Silva - Diante da contestação apresentada pelo requerido às fl s. 29/35, determino 
a intimação das partes para que, em 05 (cinco) dias, informem se pretendem produzir novas provas, destacando a necessidade de, em 
caso positivo, haver a especifi cação destas. Não sendo necessária a produção de provas, voltem-me os autos conclusos.

Ricardo Eloy Lima Dantas (OAB 12843/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0712/2019
ADV: ARMANDO MICELI FILHO (OAB 48237/RJ) - Processo 0700110-39.2019.8.02.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível 

- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Tais de Carvalho Dias Brandão - RÉ: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A 
- Considerando o recurso inominado de fl s. 78/88, onde a parte autora pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, entendo por 
concedê-la nos termos do art. 99, § 3º do CPC, de modo que dispensa-se a apresentação do recolhimento do preparo. Portanto, intime-
se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal com as 
homenagens devidas.

Armando Miceli Filho (OAB 48237/RJ)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0714/2019
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0700246-36.2019.8.02.0202 - Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard S/A - Diante das certidões de fl s. 37 e 40, determino a intimação 
da parte autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 
mérito. Cumpra-se.

Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 192649/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0715/2019
ADV: RICARDO DE LIMA (OAB 9873/AL) - Processo 0700039-13.2014.8.02.0202 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - 

EXEQUENTE: JOSÉ FERNANDO RAMALHO SANDES - Diante da certidão de fl s. 132, determino a intimação da parte exequente para 
que, em 05 (cinco) dias, requeira o que lhe for de direito. Cumpra-se.

Ricardo de Lima (OAB 9873/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0716/2019
ADV: PAULO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR (OAB 14564/AL) - Processo 0700107-84.2019.8.02.0202 - Procedimento do Juizado 

Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Gilberto Bezerra dos Santos - Diante do recurso inominado apresentado às 
fl s. 110/130, bem como observando que houve o recolhimento do preparo, determino a intimação do recorrido para, em 10 (dez) 
dias, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal com as 
homenagens devidas.

Paulo Oliveira da Silva Júnior (OAB 14564/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0717/2019
ADV: GERD NILTON BAGGENSTOSS GOMES (OAB 10084/AL) - Processo 0700199-96.2018.8.02.0202 - Procedimento Ordinário 

- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - AUTOR: Cicero Vieira de Barros - Diante da juntada das Cartas Precatórias às fl s. 72, 
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107 e 113, determino a intimação do autor para que, em 05 (cinco) dias, requeira o que lhe for de direito. Cumpra-se.

GERD NILTON BAGGENSTOSS GOMES (OAB 10084/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA RAQUEL DA SILVA GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARNON MANOEL DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0718/2019
ADV: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB 17023/BA), ADV: RAFAEL GOMES LIMA (OAB 16127/AL) - Processo 0700137-

22.2019.8.02.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Eliza Dias da Silva - RÉU: Banco 
BMG S/A - Diante do recurso inominado apresentado pela parte autora, oportunidade em que reitera o pedido de gratuidade judiciária, 
passo a concedê-lo, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Sendo assim, dispenso o recolhimento do preparo e determino a intimação da 
parte recorrida para apresentar contrarrazões nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

João Francisco Alves Rosa (OAB 17023/BA)
Rafael Gomes Lima (OAB 16127/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ÁGUA BRANCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0719/2019
ADV: RICARDO DE LIMA (OAB 9873/AL), ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 12797/BA) - Processo 0700190-

03.2019.8.02.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Gomes da Silva - 
DISPOSITIVO E PROVIDÊNCIAS FINAIS Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida pelo réu e, no mérito JULGO PROCEDENTE os 
pedidos constantes na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência 
do débito referente ao empréstimo consignado, impugnado nestes autos, contrato de nº 0123348504722, e condenar o demandado ao 
pagamento das importâncias de R$ 5.170,10 (cinco mil cento e setenta reais e dez centavos), a título de repetição de indébito, e R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. No que tange ao dano material em condenação concernente à 
responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor INPC, com fulcro no enunciado n° 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sobre os quais incidirão juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês a partir da data do prejuízo, de acordo com o enunciado n° 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com 
o art. 406 do Código Civil e com o art. 161,§ 1º, do Código Tributário Nacional. No que pertine ao dano moral em condenação referente 
à responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do dano (data da sentença), 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, como preleciona o enunciado nº 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 
sobre os quais incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, em conformidade com o 
enunciado nº 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como em consonância com os arts. 398 e 406 do Código Civil e com o 
art. 161,§ 1º, do Código Tributário Nacional.

Livia Alves Luz Bolognesi (OAB 12797/BA)
Ricardo de Lima (OAB 9873/AL)

Comarca de Anadia

Vara do Único Ofício de Anadia - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ANADIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0584/2019
ADV: ALANE DE FÁTIMA MACIEL ALMEIDA GARCIA (OAB 11391/AL), ADV: CARLOS SILVA DE CARVALHO (OAB 11581/AL) - 

Processo 0000327-96.2014.8.02.0203 - Interdição - Tutela e Curatela - REQUERENTE: Maria Lucia Avelino dos Santos - cumprido ato 
positivo

ADV: SANDRO VIEIRA FERNANDES (OAB 7254/AL) - Processo 0000365-45.2013.8.02.0203 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Adulteração de Sinal Identifi cador de Veículo Automotor - RÉU: Arnon da Conceição - Modelo - Genérico

ADV: TOMÉ RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA (OAB 7312/AL) - Processo 0700062-77.2019.8.02.0203 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - não cumprido

ADV: GIDELVAN COUTINHO DO NASCIMENTO (OAB 15522/AL) - Processo 0700065-03.2017.8.02.0203 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: João Paulo Vasco da Rocha - Aberta audiência, passou a colher 
o depoimento da testemunha arrolada pelo Ministério Publico, André Luis Souza de Figueiroa, mídias em anexo. Após,dispensou-se a 
oitiva da testemunha Anderson Flávio Silva dos Santos.Em sequência, passou ao interrogatório do réu João Paulo Vasco da Rocha , 
mídia em anexo. Perguntado as partes se tinham diligencias a requer, o Ministério Publico pugnou que seja ofi cializado ao instituto de 
criminalística para o envio do laudo pericial da arma de fogo, bem como que seja ofi ciado ao Departamento da Policia Federal tendo 
em vista que consta o número de serie da arma visando informar se a mesma possui registro, bem como os demais dados que ali se 
encontra, apos requer vistas para alegações.” Lado outro, a Defesa nada requereu. Ato continuo, a M.M Juíza, proferiu o seguinte 
despacho: “Ofi cie-se ao criminalística para o envio do laudo pericial da arma de fogo, no prazo de 10 dias. Ademais, ofi cie-se ao 
Departamento da Policia Federal, no prazo de 10 dias, com o fi m de informar se consta registro da arma apreendida no presente feito. 
Na sequencia,com a resposta dos ofi cios, dê-se vista as partes para alegações fi nais em memoriais, primeiro o Ministério Público, 
em seguida, a Defesa, no prazo sucessivo de 05 dias. Apresentada as alegações, voltem os autos conclusos na fi la de sentença”. 
Nada mais havendo mandou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo. Eu,__________ José Wilson da Silva dos Santos, Técnico 
Judiciário digitei e subscrevo.
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ADV: DANIELA MARIA DE FARIAS FREIRE (OAB 6513/AL) - Processo 0800033-69.2018.8.02.0203 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher - REPTADO: José Luiz dos Santos Filho - ATO ORDINATÓRIO 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 02 de outubro de 2019, às 11 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma. Anadia, 10 de setembro de 2019 Jordan dos Anjos Oliveira Analista Judiciário

Alane de Fátima Maciel Almeida Garcia (OAB 11391/AL)
CARLOS SILVA DE CARVALHO (OAB 11581/AL)
Daniela Maria de Farias Freire (OAB 6513/AL)
Gidelvan Coutinho do Nascimento (OAB 15522/AL)
Sandro Vieira Fernandes (OAB 7254/AL)
Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB 7312/AL)

Comarca de Arapiraca

1ª Vara de Arapiraca / Infância, Criminal e Exec. - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA/INFÂNCIA. CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ALBERTO DE ALMEIDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ CLÁUDIO LOPES DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0238/2019
ADV: MÁRCIA ZENIRA MENDONÇA NUNES PINTO (OAB 10890/AL) - Processo 0001306-37.2016.8.02.0058 - Execução da Pena - 

Pena Restritiva de Direitos - REEDUCANDO: Reinaldo Barbosa de Lima - DESPACHO Há demonstrativo de cumprimento da prestação 
de serviço à comunidade. Quanto a pena de multa, intime-se o reeducando pessoalmente e através de seu procurador para, no prazo 
de dez dias, apresentar o comprovante de pagamento. Insta registrar que, em 14 de março de 2017, este Juízo deferiu o pleito da parte 
e parcelou em dez vezes o pagamento da multa (pág. 23). Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Alberto de Almeida Juiz 
de Direito Advogados(s): Márcia Zenira Mendonça Nunes Pinto (OAB 10890/AL)

Márcia Zenira Mendonça Nunes Pinto (OAB 10890/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA/INFÂNCIA. CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0240/2019
ADV: FABIANA DA SILVA LESSA (OAB 13955/AL) - Processo 0704827-46.2016.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 

Estupro - INDICIADO: José Tavares de Lira - Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Alberto de Almeida Juiz de Direito
ADV: MARCOS JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS (OAB 8641/AL) - Processo 0707491-50.2016.8.02.0058 - Processo de Apuração de 

Ato Infracional - Estupro - INVESTIGAD: Higor José da Silva Cardoso - 3. Dispositivo Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a representação 
oferecida pelo Promotor de Justiça em desfavor de H J da S C, pela conduta análoga ao crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 
217-A, do CP. APLICO ao mencionado infrator a medida socioeducativa de internação, prevista no art. 121 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, por prazo indeterminado, porém não excedente a 03 (três) anos, a ser cumprida na Unidade de Internação Masculina da 
Capital, devendo a cada 06 (seis) meses ser remetido ao Juízo competente relatório para fi ns de reavaliação, nos moldes do art. 121, 
§ 2º do Diploma Legal já citado. Expeça-se mandado de busca e apreensão em desfavor do infrator. Cumprido o mandado, expeça-se 
guia de execução de medida socioeducativa, provisória ou defi nitiva, conforme o caso, remetendo-as, acompanhadas dos documentos 
indicados no art. 39 da Lei 12.594/12, ao Juízo Competente. Seja o adolescente encaminhado à Unidade de Internação Masculina 
da Capital, remetendo-se a guia de execução de medida socioeducativa, provisória ou defi nitiva, conforme o caso, acompanhadas 
dos documentos indicados no art. 39 da Lei 12.594/12. Ofi cie-se o Juízo competente para acompanhamento da execução da medida 
socioeducativa aplicada nesta sentença, enviando-lhe os documentos que se fi zerem necessários para tanto. Atualize-se o CNACL. 
Intimem-se as partes, observando o disposto no art. 190 do ECA. Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou 
regime de semi-liberdade será feita: I - ao adolescente e ao seu defensor; II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou 
responsável, sem prejuízo do defensor. § 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. § 
2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Sem custas (ECA, 
art.141, § 2º). Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução defi nitiva de medida socioeducativa, arquivando-se o processo de 
conhecimento. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Arapiraca,03 de setembro de 2019. Alberto de Almeida Juiz de Direito

ADV: TECIO MARQUES GABRIEL (OAB 11727/AL), ADV: ENNE LAYNE FERREIRA SANTOS ALMEIDA (OAB 13313/AL) - Processo 
0800068-47.2016.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - RÉU: Evaldo dos Santos - DESPACHO 
Designo o dia 23.10.2019, às 08: 45 horas, para realização de audiência da oitiva das testemunhas faltantes (Aline e Psicóloga Maria do 
Carmo, requeridas pela acusação à pág. 230 e ausentes na última audiência, pág. 282). Ademais, considerando o teor do último ofício 
(pág.382), encaminhe-se os dados necessários. Intimações e diligências necessárias. Cumpra-se Arapiraca(AL), 05 de setembro de 
2019. Alberto de Almeida Juiz de Direito

ADV: LUIZ FERNANDO SANTOS MAGALHÃES (OAB 14651/AL) - Processo 0800131-04.2018.8.02.0058 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Estupro - RÉU: Helenivaldo Ferreira Silva - DESPACHO Cuida-se de ação penal na qual fora oferecida 
denúncia em desfavor de Helenivaldo Ferreira da Silva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, do Código 
Penal. Em sede de audiência de instrução e julgamento fora deferida a realização da oitiva da Sra. Thaiane Rodrigues de Oliveira, bem 
como a aferição do grau de dependência alcoólica do réu a ser realizada por perito. Dessa forma, designo o dia 16.10.2019, às 10:45 
horas, para realização de audiência de encerramento das diligências. Ademais, posto que a defesa requereu perito para aferição do grau 
de dependência alcoólica do réu, nomeio Franklin Barbosa Bezerra, cadastrado do banco de peritos do Tribunal de Justiça de Alagoas 
como psicólogo criminal e psicólogo forense, para atuar no feito. Intime-se para que apresente proposta de honorários periciais, no prazo 
de 10 dias. Após, intime-se a Defesa para que deposite o montante relativo aos honorários do perito. Por fi m, abra-se vista às partes 
para apresentação dos quesitos, no prazo de cinco dias, se houver. Atos cartorários necessários. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de 
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setembro de 2019. Alberto de Almeida Juiz de Direito

Enne Layne Ferreira Santos Almeida (OAB 13313/AL)
Fabiana da Silva Lessa (OAB 13955/AL)
Luiz Fernando Santos Magalhães (OAB 14651/AL)
Marcos José Barbosa dos Santos (OAB 8641/AL)
Tecio Marques Gabriel (OAB 11727/AL)

2ª Vara de Arapiraca / Cível Residual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO CLARISSA OLIVEIRA MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SILVANEIDE ALVES DA SILVA RIOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0691/2019
ADV: THACIANA GLEIDE TAVARES DA SILVA DANTAS (OAB 8176/AL), ADV: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB 

12363/SP), ADV: EDUARDO PELLEGRINI ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP), ADV: LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DIAS (OAB 212281/
SP), ADV: ALEXANDRE EISELE BARBERIS (OAB 378747/SP) - Processo 0006528-93.2010.8.02.0058 - Cautelar Inominada - 
Liminar - REPTANTE: José Maria de Carvalho Alves - Autos n° 0006528-93.2010.8.02.0058 Ação: Cautelar Inominada Requerente 
e Representante: Inap- Indústria Alimentícia Popular Ltda e outro Requerido: Claro S/A DESPACHO Designo audiência para o dia 
27/11/2019, às 11h. Intimem-se as partes para comparecer, devendo a parte autora trazer a este juízo os Chips objeto da demandada, 
bem como a demandada o registro das chamadas originadas dos números em litígio. Intimem-se. Arapiraca(AL), 30 de julho de 2019. 
Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: ALBERTO NONÔ DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL), ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL), 
ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS (OAB 6128/AL) - Processo 0703666-35.2015.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Dano Moral - AUTORA: JOSEANE DA SILVA - Autos n° 0703666-35.2015.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
JOSEANE DA SILVA Réu: Companhia de Abastecimento DÁgua e Saneamento do Estado de Alagoas DESPACHO Designo audiência 
de instrução, para oitiva da parte autora, para o dia 19/11/2019, às 11h. Intimem-se. Arapiraca(AL), 16 de agosto de 2019. Clarissa 
Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: ROSSANA NOLL COMARÚ (OAB 6083/AL), ADV: ANA CAROLINA MARTINS DE ARAÚJO (OAB 19905/PB) - Processo 
0707918-76.2018.8.02.0058 (apensado ao processo 0006415-42.2010.8.02.0058) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - EMBARGANTE: José Moço de Farias - Autos n° 0707918-76.2018.8.02.0058 Ação: Embargos À Execução Embargante: 
José Moço de Farias Embargado: Banco do Nordeste do Brasil S/A DESPACHO A parte autora manifestou interesse em celebrar acordo. 
Tendo em vista que o § 2º do art. 3º do CPC estabelece que deverá ser promovido,sempre que possível, a solução consensual dos 
confl itos, intimem-se ambas as partes para comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 28 de novembro de 2019 às 
09h30min. As partes devem comparecer à audiência munidas de propostas concretas a fi m de viabilizar a conciliação Arapiraca(AL), 13 
de agosto de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Alexandre Eisele Barberis (OAB 378747/SP)
Ana Carolina Martins De Araújo (OAB 19905/PB)
Eduardo Pellegrini Arruda Alvim (OAB 118685/SP)
João Carlos Leão Gomes (OAB 6922/AL)
José Manoel de Arruda Alvim Netto (OAB 12363/SP)
Laísa Dário Faustino Dias (OAB 212281/SP)
Rossana Noll Comarú (OAB 6083/AL)
Thaciana Gleide Tavares da Silva Dantas (OAB 8176/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira Morais (OAB 6128/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO CLARISSA OLIVEIRA MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SILVANEIDE ALVES DA SILVA RIOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0692/2019
ADV: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 14404/AL), ADV: CRISTIANE ROUSE NASCIMENTO LUCIO PIRES (OAB 

15472/AL) - Processo 0702155-65.2016.8.02.0058 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Ana Maria Freire Mendes 
Costa - Autos n° 0702155-65.2016.8.02.0058 Ação: Alvará Judicial Requerente: Ana Maria Freire Mendes Costa Tipo Completo da Parte 
Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO 
Intime-se a parte autora para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o de cujus deixou bens a inventariar, uma vez que consta esta 
informação na certidão de óbito. Arapiraca(AL), 07 de agosto de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

Cristiane Rouse Nascimento Lucio Pires (OAB 15472/AL)
Thayrone Rodrigues de Oliveira (OAB 14404/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0694/2019
ADV: DAYANE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA (OAB 13490/AL) - Processo 0000019-78.2012.8.02.0058 (apensado ao processo 

0000968-05.2012.8.02.0058) - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Maria de Fátima da Silva - TERCEIRO I: Josimária Maurício da 
Silva - Autos n° 0000019-78.2012.8.02.0058 Ação: Usucapião Requerente: Maria de Fátima da Silva Tipo Completo da Parte Passiva 
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Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Compulsando 
os autos, observo que houve um equívoco no tocante a data da audiência, por isso passo a redesignar a audiência de instrução e 
julgamento para o dia 05 de novembro de 2019 às 09h:30min. Intime-se as partes para comparecerem à audiência designada. Intime-se 
a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado das testemunhas, visto que as testemunhas não foram 
encontradas no endereço indicado à fl . 185. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza 
de Direito

ADV: ESMERALDA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 9454/AL), ADV: MANOEL ROBERTO CALHEIORS CORREIA (OAB 3234/AL), 
ADV: HENIO FERREIRA DE MIRANDA JUNIOR (OAB 10051/RN) - Processo 0000347-04.2014.8.02.0069 - Procedimento Ordinário 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Maria Eduarda Silva Ferreira e outro - RÉU: Unimed Arapiraca - Autos nº: 0000347-
04.2014.8.02.0069 Autor: Maria Eduarda Silva Ferreira e outro Réu: Unimed Arapiraca TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro 
de 2019, às 08h45min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o(a) 
Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente também a estudante da 
Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) 
autora(s), e presente seu(sua) defensor(a), Gustavo Barbosa Giudicelli. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), mediante seu(sua) 
preposto(a), Diogo Faria de Oliveira, RG 34.511.258-1, e presente(s) seu(sua) patrono(a), Esmeralda Soares de Oliveira, OAB/AL 9.454. 
ABERTA A AUDIÊNCIA e esclarecido pelo(a) MM.(ª) Juíz(a) de Direito o seu objetivo, as partes NÃO chegaram a um acordo. As partes 
informaram não ter mais provas a produzir e concordaram em realizar o depoimento pessoal da parte autora e do preposto da ré. Diante 
disso, passou-se a instruir os autos, colhendo-se depoimento(s) da(s) parte(s) autora(s), o(s) qual(quais) está(estão) gravado(s) em HD 
externo acautelado na secretaria deste juízo. Razão por que despachou o(a) ínclito(a) magistrado(a) determinando a conclusão dos 
presentes autos para sentença, o que, em cumprimento ao despacho, passo a fazer. Do que para constar, lavrei o presente termo, que 
lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa 
Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito Antônio Carlos Campos FerreiraGustavo Barbosa Giudicelli Autor(a) Defensor(a) Público(a) Diogo 
Faria de OliveiraEsmeralda Soares de Oliveira Preposto(a) do(a) Unimed ArapiracaAdvogado(a) do(a) Unimed Arapiraca

ADV: DANIEL QUINTELA BRANDÃO (OAB 853/AL), ADV: RENATA TRIGUEIRO FREITAS (OAB 8492/AL), ADV: TANIA 
VAINSENCHER (OAB 20124/PE), ADV: DIANNY MARIA DE ALCÂNTARA SILVA (OAB 8580/AL), ADV: FABRÍCIA NOGUEIRA 
MONTENEGRO (OAB 5238/AL), ADV: HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB 6639/AL), ADV: FILIPE LINS BORGES (OAB 7469/
AL), ADV: BRUNO NOVAES B. CAVALCANTI (OAB 19353/PE), ADV: FERNANDA DE MEDEIROS AZEVEDO (OAB 8959/AL), ADV: 
MARIANA CORREIA DOS REIS CLETO (OAB 9699/AL), ADV: LUANDA RENÊ CAVALCANTE LIMA (OAB 9902/AL), ADV: ALYNE 
KAREN DA SILVA BARBOSA (OAB 11457/AL), ADV: JHONATHA PEREIRA PEDROSA (OAB 11870/AL), ADV: CAMILA DE MORAES 
REGO (OAB 33667/PE), ADV: MÁRCIO LUIZ CERQUEIRA DE MELO (OAB 37060/PE) - Processo 0001243-17.2013.8.02.0058 - 
Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Nenita de Castro Santos - REQUERIDA: Wolkswagem do Brasil 
S/A - PRISMEL- POSTO RIO SÃO MIGUEL LTDA. - Nº Protocolo: WARA.19.70040391-2 Tipo da Petição: Petição Data: 10/09/2019 
08:58

ADV: CLÁUDIA DE ALBUQUERQUE COELHO (OAB 7978/AL) - Processo 0002093-42.2011.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Ordinária - REQUERENTE: Geni Nunes de Oliveira - Autos n° 0002093-42.2011.8.02.0058 Ação: Usucapião Requerente: Geni Nunes de 
Oliveira Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação 
indisponível \>\> DESPACHO Embora os proprietários do imóvel tenham sido citados por edital, entendo razoável proceder a busca 
de seus endereços pelos sistemas Bacenjud, a fi m de cita-los pessoalmente, visto que, não foram esgotados todos os meios para 
localiza-los. Após a juntada do relatório cite-o o proprietário José Batista da Silva no endereço encontrado, uma vez que não há o CPF 
da Sra. Maria Cilene de farias Silva. Caso a busca, via Bacenjud, reste infrutífera, tendo em vista a revelia da citação por edital, nomeio 
a Defensoria Pública para atuar como curadora especial da demandada, nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único, do CPC. 
Cientifi que-se a Fazenda Pública Municipal acerca dos pontos de referências fornecidos pela parte autora (fl . 120). Arapiraca(AL), 26 de 
agosto de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 7190A/AL), ADV: ALBERT DO CARMO AMORIM (OAB 72847/MG), ADV: FERNANDO 
LUZ PEREIRA (OAB 9343A/AL), ADV: EDNEY MARTINS GUILHERME (OAB 9350A/AL), ADV: ROBERTA DE CARVALHO B SILVA 
(OAB 9815/AL) - Processo 0006766-78.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Posse - REQUERENTE: BV Leasing Arrendamento 
Mercantil S/A - Diante do AR negativo de fl s. 97 e diante do que estabelece o art. 2º, XXI do Provimento nº 13 de 2009 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca a parte autora intimada para se manifestar em 05 dias.

ADV: EDNEY MARTINS GUILHERME (OAB 9350A/AL), ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 7190A/AL), ADV: FERNANDO 
LUZ PEREIRA (OAB 9343A/AL) - Processo 0006766-78.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Posse - REQUERENTE: BV 
Leasing Arrendamento Mercantil S/A - CERTIFICO que foi designado o próximo dia 05/02/2020, às 12:00h, para realização de audiência 
Conciliação, haja vista que o dia designado na “decisum” de fl s. 93 se trata de feriado local em que não há expediente forense, bem 
como porque, por insufi ciência do endereço fornecido em relação à parte ré, foi impossível localizá-la. O referido é verdade, do que dou 
fé.

ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 7190A/AL), ADV: ALBERT DO CARMO AMORIM (OAB 72847/MG), ADV: ROBERTA 
DE CARVALHO B SILVA (OAB 9815/AL), ADV: EDNEY MARTINS GUILHERME (OAB 9350A/AL), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA 
(OAB 9343A/AL) - Processo 0006766-78.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Posse - REQUERENTE: BV Leasing Arrendamento 
Mercantil S/A - 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 fi ca designada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 12 horas.

ADV: ELÓI CONTINI (OAB 14862A/AL) - Processo 0700203-22.2014.8.02.0058 - Monitória - Pagamento - AUTOR: ATIVOS S/A 
- COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - Autos n° 0700203-22.2014.8.02.0058 Ação: Monitória Autor e 
Requerente: ATIVOS S/A - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e outro Requerido: PEDRO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA MELO e outros DESPACHO Verifi co que a parte diligenciou por várias vezes a fi m de encontrar o endereço das executadas, 
mas não obteve sucesso, assim entendo que a pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD é providencia cabível, posto que não 
foram encontradas às executadas nos endereços conhecidos. Indefi ro SIEL em razão da ausência de algumas informações necessárias 
para realização da pesquisa. Defi ro o pedido para pesquisa de endereço via BACENJUD e RENAJUD acerca do endereço das executadas 
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ/MF de n.º 10.299.828/0001-46; ELLIDY MARIA MAGALHÃES portadora da 
Cédula de Identidade nº 2109613 SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.417.904-35 e AMANDA GRAZIELLA DE OLIVEIRA MELO, 
portadora da Cédula de Identidade nº 2003312 SSP/AL inscrita no CPF/MF 041.714.984-06. Sendo a pesquisa frutífera, cite-se os 
executados nos endereços encontrados. Por outro lado, restando negativo os arrestos acima determinados, intime-se o exequente para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender pertinente, sob pena de arquivamento dos autos. Arapiraca(AL), 29 de agosto 
de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0700580-56.2015.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Dano Moral - REQUERIDO: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Autos n° 0700580-56.2015.8.02.0058 Ação: 
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Procedimento Ordinário Autor: Gilson Alexandrino da Silva Requerido: Companhia Energética de Alagoas - CEAL Ato Ordinatório: 
Interposto recurso de Apelação Adesiva pela parte requerente (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. Arapiraca, 24 de agosto de 
2019. Maria Silvaneide Alves da Silva Rios Chefe de Secretaria

ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS,OAB N.º: 44.698/MG (OAB 
44698/MG), ADV: JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 6259/AL) - Processo 0700747-39.2016.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Espécies de Contratos - AUTOR: Banco do Brasil S A - RÉU: Atacado do Cimento do Agreste - Girlando Brito da Silva e 
outros - 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 23 de outubro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, a seguir, passo a 
expedir os atos necessários à realização da mesma. Portanto, fi cam as partes que possuem patrono nos autos intimadas mediante seus 
advogados. Quanto às demais, passo a expedir os atos necessários no sentido de as intimar.

ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 5850A/AL), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 10456AA/L) - Processo 
0700918-64.2014.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - AUTOR: EMBRACON ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIO LTDA - Diante do mandado negativo de fl s. 67 e diante do que estabelece art. 2º, XXI do Provimento nº 13 de 02 de 
setembro de 2009 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca a parte autora intimada para se manifestar em 05 dias.

ADV: LEONARDO TAKETOMI BYRRO (OAB 13086/AL), ADV: HELINE JANINE FEITOSA SANTOS RÊGO (OAB 108004/AL), 
ADV: GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 14194/AL) - Processo 0700931-87.2019.8.02.0058 (apensado ao processo 
0702470-25.2018.8.02.0058) - Embargos à Execução - Liminar - EMBARGANTE: Patrícia Aline Ferreira de Oliveira - EMBARGADO: 
Clemente José dos Santos - Me - Autos n° 0700931-87.2019.8.02.0058 Ação: Embargos À Execução Embargante: Patrícia Aline Ferreira 
de Oliveira Embargado: Clemente José dos Santos - Me DESPACHO Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 
o dia 29 de janeiro de 2020 às 12h00min (art. 920, II do CPC). Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, oportunizando-
se a apresentação de rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 4º, do CPC), o qual não pode incluir mais de 10 
(dez) testemunhas, limitando-se, ainda, a 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, § 6º, do CPC). Outrossim, cabe 
aos advogados das partes informar ou intimar a testemunha por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 
dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput, do CPC). Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas 
Juíza de Direito

ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL), ADV: JOSÉ SILVAR DE BRITO LIMA (OAB 5537/AL) - 
Processo 0701077-31.2019.8.02.0058 - Petição - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Cícero José Silva - 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 fi ca designada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, passando esta escrivania a expedir carta de 
citação. Neste mesmo ato ordinatório, fi ca a parte autora intimada através de seu advogado da redesignação da audiência conciliatória.

ADV: LEONARDO PACIFICO AQUINO (OAB 12821/AL), ADV: ANTONIO RAFAEL MACIEL FERREIRA (OAB 11125/AL), ADV: 
EDDEBIEL VICTOR CORREA DE OLIVEIRA (OAB 10071/AL) - Processo 0701146-97.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Vícios de Construção - AUTORA: Sabrina Maria Macedo de Carvalho - RÉU: Douglas Murilo Correa de Oliveira - Autos nº: 0701146-
97.2018.8.02.0058 Autor: Sabrina Maria Macedo de Carvalho Réu: Douglas Murilo Correa de Oliveira TERMO DE ASSENTADA Aos 
05 de setembro de 2019, às 12h00min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua 
Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente também a 
estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) 
a(s) parte(s) autora(s), mediante seu procurador, Sebastiao de Carvalho, CPF 089.701.494-49, e presente seu(sua) advogado(a), José 
Marques de Vasconcelos Filho, OAB/AL 11.678. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), e presente(s) seu(sua) patrono(a), Eddebiel 
Victor Corrêa de Oliveira, OAB/AL 10.071. ABERTA A AUDIÊNCIA, pela parte requerida foi formulada proposta de acordo nos seguintes 
termos: “Resolver todo vicio estrutural no imóvel, não estando intrinseco questões de acabamento nem o desgaste natural do uso 
da coisa”, o que não foi aceito pela parte autora. Diante do exposto, faço os autos conclusos para despacho saneador. Pela ordem, 
o advogado da parte autora requereu o prazo para juntada de substabelecimento, o que foi deferido pela MM. Juíza, no prazo de 05 
(cinco) dias. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____, Maria 
Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito Sebastiao de CarvalhoJosé 
Marques de Vasconcelos Filho Procurador(a) do(a) autor(a)Advogado(a) do(a) autor(a) Douglas Murilo Correa de OliveiraEddebiel Victor 
Corrêa de Oliveira Ré(u) Advogado(a) do(a) ré(u)

ADV: IGOR GOES LOBATO (OAB 307482/SP) - Processo 0701851-95.2018.8.02.0058 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação 
de Imóvel - AUTOR: Pátio Arapiraca S/A - Autos nº: 0701851-95.2018.8.02.0058 Autor: Pátio Arapiraca S/A Réu: Clonadi Pet Care 
Comércio de Animais Ltda Me TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 11h15min, na 2ª Vara Cível Residual da 
Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e 
eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente também a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de 
Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), mediante seu(sua) preposto(a), Kayo 
Tharcys S A Selerino Nascimento, CPF 077.166.734-59, e presente seu(sua) advogado(a), Eliz Rebeca Santos Balbino, OAB/AL 10.309. 
Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), mediante seu(sua) preposto(a), Alan Pinto da Silva, CPF 064.459.824-76, e presente(s) seu(sua) 
patrono(a), Kristyan Patrick Cardoso Vieira, OAB/AL 15.336. ABERTA A AUDIÊNCIA e esclarecido pelo(a) MM.(ª) Juíz(a) de Direito o seu 
objetivo, as partes NÃO chegaram a um acordo. Com a palavra os(as) advogado(as) da(s) parte(s), estes disseram não possuir mais 
nenhuma prova a produzir, razão por que despachou o(a) ínclito(a) magistrado(a) determinando a conclusão dos presentes autos para 
sentença, o que, em cumprimento ao despacho, passo a fazer. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, 
vai devidamente assinado. Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas 
Juíza de Direito Kayo Tharcys S A Selerino NascimentoEliz Rebeca Santos Balbino Preposto(a) do(a) Pátio ArapiracaAdvogado(a) do(a) 
Pátio Arapiraca Alan Pinto da SilvaKristyan Patrick Cardoso Vieira Preposto(a) do(a) Clonadi Pet CareAdvogado(a) do(a) Clonadi Pet 
Care

ADV: WILLIAN SOUZA DE ANDRADE (OAB 9938/AL), ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL) - Processo 0703041-
59.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Higor da Silva Soares - 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 fi ca designada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 10 horas, passando esta escrivania a expedir carta de citação à 
parte ré. Quanto à parte autora, tendo em vista que ela possui advogado constituído nos autos, fi ca intimada através deles.

ADV: FÁBIO SANTOS DE LIMA (OAB 14377/AL), ADV: FILIPE E SILVA DO AMORIM (OAB 14778/AL), ADV: DANIELLI MANZINI 
DE CARVALHO (OAB 10923/AL), ADV: GUSTAVO UCHÔA CASTRO (OAB 5773/AL) - Processo 0703427-26.2018.8.02.0058 - 
Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LITSATIVO: Vitor Sobral de Albuquerque Gomes Pinto - Julianna Sobral e 
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Silva de Albuquerque - Denis Gomes Torres Pinto - RÉU: Unimed Maceió - Autos nº: 0703427-26.2018.8.02.0058 Litisconsorte Ativo: 
Vitor Sobral de Albuquerque Gomes Pinto e outros Réu: Unimed Maceió TERMO DE ASSENTADA Aos 05 de setembro de 2019, às 
11h00min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito 
Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente também a estudante da Faculdade Cesmac 
do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), Julianna 
Sobral e Silva de Albuquerque, ausente a parte autora, Denis Gomes Torres Pinto, e presente seu(sua) advogado(a), Filipe e Silva do 
Amorim, OAB/AL 14.778. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), mediante seu(sua) preposto(a), Thúlio Madeiro Aprato Pinheiro, CPF 
037.017.814-94, e presente(s) seu(sua) patrono(a), Ione Sobrinho de Azevedo, OAB/AL 12.800. ABERTA A AUDIÊNCIA e esclarecido 
pelo(a) MM.(ª) Juíz(a) de Direito o seu objetivo, as partes NÃO chegaram a um acordo, tendo a parte ré requerido oitiva da parte autora 
em uma audiência de instrução a ser designada, uma vez que não concorda que a oitiva seja feita nesta data. Dada a palavra a parte 
autora, esta informou não ter mais provas a produzir. Diante do exposto, faço os autos conclusos para despacho saneador. Do que para 
constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, 
estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito Julianna Sobral e Silva de AlbuquerqueFilipe e Silva 
do Amorim Autor(a) Advogado(a) do(a) autor(a) Thúlio Madeiro Aprato PinheiroIone Sobrinho de Azevedo Preposto(a) do(a) Unimed 
MaceióAdvogado(a) do(a) Unimed Maceió

ADV: ANTONIO RODRIGUES BANDEIRA (OAB 8009/AL), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL) - Processo 
0703491-36.2018.8.02.0058 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - AUTOR: Banco do Brasil S A - RÉ: Maria Jose Souto 
Aldeman de Oliveira - Autos n°: 0703491-36.2018.8.02.0058 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Banco do Brasil S A Réu: Maria 
Jose Souto Aldeman de Oliveira ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XXI, do Provimento n.º 13/2009, da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando que a carta postal de citação/intimação retornou com a observação: 
“mudou-se”, fi ca a parte autora, intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo a providência que entender 
necessária. Arapiraca, 09 de setembro de 2019 Maria Silvaneide Alves da Silva Rios Chefe de Secretaria

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: PEDRO HENRIQUE SILVA PIRES (OAB 8135/AL) - 
Processo 0703527-78.2018.8.02.0058/01 - Cumprimento de sentença - Antecipação de Tutela / Tutela Específi ca - AUTOR: Banco 
Panamericano S/A - RÉU: Aparecido Caetano Sitta - Autos n° 0703527-78.2018.8.02.0058/01 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: 
Banco Panamericano S/A Réu: Aparecido Caetano Sitta DESPACHO 1) Junte-se o requerimento nos autos principais, devolvendo-se 
esses ao arquivo. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL), ADV: ALISSON NOGUEIRA DE LIMA (OAB 9593/AL), ADV: ALLISSON 
THIAGO PORTO DE OLIVEIRA (OAB 11532/AL) - Processo 0704001-49.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por 
Dano Moral - AUTORA: Cláudia Maria da Silva - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A e outro - Autos n° 0704001-49.2018.8.02.0058 
Ação: Procedimento Ordinário Autor: Cláudia Maria da Silva Réu: Banco Bradesco Financiamentos S/A e outro DESPACHO Designo 
audiência de conciliação para o dia 12/02/2020, às 9h, devendo o ser a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 
antecedência, conforme o art. 334 do CPC. A intimação da parte requerente deverá ser realizada por meio dos seus Advogados. Por sua 
vez, a citação e a intimação da parte requerida para a referida audiência devem ser efetivadas por via postal, através de carta registrada 
com o respectivo recibo do citando colhido pelo correio, encaminhando a devida senha para acesso aos autos. Nas intimações, deve 
fi car sublinhado que o não comparecimento injustifi cado do requerente ou do requerido à audiência de conciliação 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, revertida em favor do Estado de Alagoas, como comina o art. 334, §8º, CPC. As partes devem estar acompanhadas por 
seus advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação ou de mediação, podendo constituir representantes, por meio 
de procuração específi ca, com poderes para negociar e transigir, de acordo com o art. 334, §§9º e 10, do CPC. Arapiraca(AL), 10 de 
setembro de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ABEL FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 6588/SE), ADV: 
JAQUELINE ALVES DA SILVA BORN (OAB 16930/AL) - Processo 0704064-40.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização 
por Dano Moral - AUTORA: Josilda Gomes de Sousa - RÉU: Banco Bmg - 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 23 de 
outubro de 2019, às 11 horas, a seguir. Saliente-se que como há advogados de ambas as partes cadastrados, faz-se prescindível 
qualquer ato adicional à publicação deste ato a fi m de que se deem as partes por intimadas.

ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: NAIRA RAVENA ANDRADE ARAÚJO (OAB 
999999/AL) - Processo 0704199-52.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUTOR: José Normando 
Mesquita Ferreira - RÉU: Itaú Unibanco S. A. e outro - Autos nº: 0704199-52.2019.8.02.0058 Autor: José Normando Mesquita Ferreira 
Réu: Itaú Unibanco S. A. e outro TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 09h15min, na 2ª Vara Cível Residual 
da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e 
eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente também a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de 
Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), e presente seu(sua) defensor(a), 
Gustavo Barbosa Giudicelli. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), mediante seu(sua) preposto(a), Paulo Ricardo Paixão da Silva, CPF 
073.623.084-00, e presente(s) seu(sua) patrono(a), Thúlio Madeiro Aprato Pinheiro, OAB/AL 7.927. ABERTA A AUDIÊNCIA e esclarecido 
pelo(a) MM.(ª) Juíz(a) de Direito o seu objetivo, as partes NÃO chegaram a um acordo. Diante do exposto, aguarde-se o prazo, de 15 
(quinze), dias para contestação. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 
Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito José 
Normando Mesquita FerreiraGustavo Barbosa Giudicelli Autor(a) Defensor(a) Público(a) Paulo Ricardo Paixão da SilvaThúlio Madeiro 
Aprato Pinheiro Preposto(a) dos réusAdvogado(a) dos réus

ADV: DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO (OAB 14947/AL) - Processo 0704516-50.2019.8.02.0058 - Demarcação / Divisão - DIREITO 
CIVIL - AUTORA: Maria Lúcia de Lima - Autos nº: 0704516-50.2019.8.02.0058 Autor: Maria Lúcia de Lima Réu: Cicero Felix Ferreira 
TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 11h45min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum 
Local, estando presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, 
estagiário(a). Presente também a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de 
Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), e presente seu(sua) advogado(a), Damião do Espirito Santo, OAB/AL 
14.947. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), e ausente(s) seu(sua) patrono(a). ABERTA A AUDIÊNCIA, pela parte autora foi formulado 
a seguinte proposta de acordo: “O referido imóvel será avaliado e com posterior venda conforme acordado em audiência. O demandado 
concordou que seja posta placa de venda e que conste em tal placa o número do telefone da reclamante. O demandante está ciente 
de que haverá visita de supostos compradores para visita ao imóvel, o que será feito com aviso prévio”, o que foi aceito pela parte 
demandada. Ato contínuo, a ínclita magistrada decidiu: “HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, para que possa 
produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b), 
do CPC. A parte autora fi cará com encargo de pagar os honorários de seu patrono. Deixo de condenar as partes em custas em virtude 
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de o acordo ter sido homologado antes da sentença (CPC, art. 90, § 3º). Publicação e intimações em audiência REGISTRE-SE. Nada 
mais havendo para constar, mandou o MM. Juiz encerrar o presente que vai assinado. Como houve renúncia do prazo do recursal, 
certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se o processo.”. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. Eu,_____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira MascarenhasCicero 
Felix Ferreira Juíza de Direito Parte ré Maria Lúcia de LimaDamião do Espirito Santo Autor(a) Advogado(a) do(a) autor(a)

ADV: FILIPE AUGUSTO POUZA DE ALMEIDA (OAB 16766/AL), ADV: TECIO MARQUES GABRIEL (OAB 11727/AL), ADV: 
WARLLEY SOARES SILVA (OAB 14405/AL), ADV: MÁRIO EDUARDO LEMOS GONTIJO (OAB 8365/AL), ADV: WERLEY DIEGO DA 
SILVA (OAB 11174/AL), ADV: WANESKA SHIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 10049/AL) - Processo 0705144-44.2016.8.02.0058 - 
Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTORA: Elizabete Barbosa Lima e outro - RÉU: Jailson Antônio 
Soares - Marcos Paulo da Silva Santos - Laurina Maria de Souza Santos e outros - TERCEIRO I: Gleyson Jorge Holanda Ribeiro e 
outros - Autos n.°: 0705144-44.2016.8.02.0058 Ação: Reintegração / Manutenção de Posse Autor: Jorge Barbosa Lima e outro Réu: 
Jailson Antônio Soares e outros TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 09 de setembro de 2019, às 09h00min, na sala de Audiências da 2ª Vara 
Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum local, onde presentes se achavam o(a) Dr(a). Clarissa Oliveira Mascarenhas, MM.(ª) 
Juiz(a) de Direito, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente, também, a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, 
do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) demandante(s), e presente o(a) 
seu(sua) advogado(a), Waneska Shirley Pereira de Oliveira, OAB/AL 10.049. Presente(s) a(s) parte(s) demandada(s), Cicero Bertoldo 
dos Santos e Laurina Maria de Souza Santos, e presente seu(sua) patrono(a), Tecio Marques Gabriel, OAB/AL 11.727. Presente(s) a(s) 
parte(s) demandada(s), Jailson Antonio Soares, e presente seu(sua) patrono(a), Werley Diêgo da Silva, OAB/AL 11.174. Ausente(s) 
a(s) parte(s) demandada(s), Marcos Paulo da Silva Santos, Dayse de Arroxelas Peixoto Santos e Wizamark Barbosa de Almeida, e 
ausente seu(s) patrono(s). Presente(s), ainda, o(s) terceiro(s) interessado(s), Valter Duarte Madeiro Filho e Lara Pinto Farias, e presente 
seu(sua) patrono(a), Filipe Augusto Pouza de Almeida, OAB/AL 16.766. Presente, também, o terceiro interessado, Dr. Gleyson Jorge 
Holanda Ribeiro, OAB/AL 6.556, atuando em causa própria. Presente a testemunha arrolada pela parte autora, Rogério Ferreira Brito, 
CPF 023.770.924-46, RG 1567695 SSP AL. As partes acordaram na oitiva das testemunhas e declarantes aqui ouvidas. Presente o 
declarante arrolado pela parte ré, Laurina Maria de Souza Santos, sr. Thiago Souto Madeiro, CPF 034.313.764-01, RG 98001011538. 
Presente, também, o declarante arrolado, sr. Kleber Duarte Lima Pereira, CPF 053.107.904-03, RG 30405319 SEDS AL, para audiência 
de Instrução e Julgamento com Oitiva de Testemunhas, nos autos da Ação de Reintegração de Posse. ABERTA AUDIÊNCIA, pelo(a) 
MM.(ª) Juíz(a), colheu-se depoimento(s) da(s) parte(s), Elizabete Barbosa Lima, Laurina Maria de Souza Santos e Jailson Antônio 
Soares, e da(s) testemunha(s) e declarantes arrolados, o(s) qual(quais) está(estão) acautelado(s) na secretaria deste juízo em HD 
externo. Pela ordem, as partes apresentaram o seguinte requerimento: “Requer ingresso na qualidade de assistente: Lara Pinto Farias, 
Valter Duarte Madeiro Filho e Gleyson Jorge Holanda Ribeiro, tendo em vista a negociação fi rmada em 50% do imóvel que ora se discute 
em juízo, sendo incontroverso que a decisão fi nal do presente pleito interferirá diretamente nos ora requerentes. Pede-se, espera-se 
deferimento”. Após, despachou a MM. Juíza: “Inicialmente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes se manifestarem acerca 
do requerimento, em seguida concluso para decisão”. Nada mais havendo mandou o(a) MM. Juiz(a) que se encerrasse o presente 
termo. Eu,_____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira MascarenhasWaneska Shirley 
Pereira de Oliveira Juíza de DireitoAdvogado(a) da(s) parte(s) autora(s) Jorge Barbosa LimaElizabete Barbosa Lima Parte(s) autora(s)
Parte(s) autora(s) Jailson Antônio SoaresWerley Diêgo da Silva RéuAdvogado(a) Cicero Bertoldo dos Santos Laurina Maria de Souza 
Santos RéuRéu Tecio Marques GabrielValter Duarte Madeiro Filho Advogado(a) dos réus Cicero e LaurinaTerceiro interessado Lara 
Pinto FariasFilipe Augusto Pouza de Almeida Terceiro interessadoAdvogado(a) dos terceiros Gleyson Jorge Holanda RibeiroRogério 
Ferreira Brito Advogado(a) em causa própriaTestemunha Thiago Souto MadeiroKleber Duarte Lima Pereira DeclaranteDeclarante

ADV: MANOEL ROBERTO CALHEIROS CORREIA (OAB 3234/AL), ADV: ESMERALDA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 9454/
AL), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0706365-28.2017.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Planos de Saúde - AUTORA: Denise Mary Veríssimo da Silva - RÉU: Unimed Metropolitana do Agreste - Autos n°: 0706365-
28.2017.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Denise Mary Veríssimo da Silva Réu: Unimed Metropolitana do Agreste ATO 
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos 
autos ao Defensor Público da parte Denise Mary Veríssimo da Silva pelo prazo de 05(cinco) dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 
Cláudia Valéria Guerra Dórea Analista Judiciário

ADV: MICHELL FARIAS NUNES (OAB 7885/AL), ADV: MICHELLA FARIAS NUNES (OAB 9109/AL), ADV: IRENNY KARLA 
ALESSANDRA DA SILVA (OAB 8901/AL), ADV: CLÁUDIA DE ALBUQUERQUE COELHO (OAB 7978/AL), ADV: PAULO FERREIRA 
NUNES NETTO (OAB 16122/AL) - Processo 0706471-53.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Material - RÉ: Maria Ribeiro 
de Bastos - Autos nº: 0706471-53.2018.8.02.0058 Autor: Josivânia Dias de Lima Rocha Réu: Maria Ribeiro de Bastos TERMO DE 
ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 09h30min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando 
presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). 
Presente também a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 
102.468.764-33. Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), e presente seu(sua) defensor(a), Gustavo Barbosa Giudicelli. Presente(s), ainda, 
a(s) parte(s) ré(s), e presente(s) seu(sua) patrono(a), Michel Farias Nunes, OAB/AL 7.885. ABERTA A AUDIÊNCIA, pela parte ré foi 
ofertada proposta de acordo nos seguintes termos: “A parte ré propõe arcar com as despesas da lavratura, da escrtura e registro do 
imóvel no cartório competente, tão logo seja solucionado as pendencias relativas ao procedimento judicial (ação de usucapião sob o 
nº 0703563-28.2015.8.02.0058, bem como o procedimento administrativo junto a Prefeitura Municipal de Arapiraca). Ressalva-se, que 
o prazo estipulado para o cumprimento do acordo ofertado, dar-se-á 31/01/2020, requerendo-se que fi que o processo suspenso até a 
mencionada data, sem prejuízo de uma nova possibilidade de acordo.”, o que foi aceito pela parte autora. Ao que decidiu a MM. Juíza: 
“Defi ro o pedido de suspensão até a data de 31/01/2020, após intime-se a parte autora para informar se pretende o prosseguimento do 
feito”. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____, Maria Leyllane 
Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito Josivânia Dias de Lima RochaGustavo 
Barbosa Giudicelli Autor(a) Defensor(a) Público(a) Maria Ribeiro de BastosMichel Farias Nunes Parte réAdvogado(a) do(a) ré(u)

ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL), ADV: GUSTAVO DE CASTRO VILLAS BÔAS (OAB 7619/AL), ADV: JOÃO 
PAULO CARVALHO DOS SANTOS (OAB 6749/AL), ADV: CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: MARIANE A. 
DE FARIA OLIVEIRA (OAB 34692/PE), ADV: THIAGO DE SOUZA MENDES (OAB 6300/AL), ADV: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA 
FORNELLOS (OAB 28240/PE), ADV: JOSE OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA (OAB 11275/AL), ADV: THALES GUSTAVO CORREIA DA 
SILVA (OAB 11526/AL) - Processo 0706566-88.2015.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: 
Monica Maria dos Santos Macedo - RÉU: Caixa Seguradora S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, XLIV, do Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, reabro a análise dos atos para o fi el cumprimento da Decisão de fl s. 
148. Dessa maneira, fi cam ambas as partes intimadas para se manifestarem no prazo comum de 05 dias a respeito da proposta de 
honorários apresentada às fl s. 151-152.

ADV: RITA DA CÁSSIA SILVA (OAB 9492/AL), ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), ADV: FLÁVIA 
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ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 0707289-05.2018.8.02.0058 
- Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Josefa Costa da Silva Santos - RÉU: Banco BMG S/A - Autos n° 
0707289-05.2018.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Josefa Costa da Silva Santos Réu: Banco BMG S/A DESPACHO 
Designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2019, às 09h45. Intimem-se as partes. Nas ntimações, deve fi car sublinhado que o 
não comparecimento injustifi cado do requerente ou do requerido à audiência de conciliação 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, revertida 
em favor do Estado de Alagoas, como comina o art. 334, §8º, CPC. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
defensores públicos na audiência de conciliação ou de mediação, podendo constituir representantes, por meio de procuração específi ca, 
com poderes para negociar e transigir, de acordo com o art. 334, §§9º e 10, do CPC. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Clarissa 
Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: JAMILE DUARTE COÊLHO VIEIRA (OAB 5868/AL), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - 
Processo 0707392-46.2017.8.02.0058 - Ação Civil Pública - Contratos de Consumo - AUTOR: Defensoria Pública do Estado de Alagoas 
- RÉU: Frigovale do Guapore Com. e Ind. de Carnes Ltda - AUTO DE INSPEÇÃO Autos n° 0707392-46.2017.8.02.0058 Ação: Ação Civil 
Pública Autor: Defensoria Pública do Estado de Alagoas Réu: Frigovale do Guapore Com. e Ind. de Carnes Ltda Aos 26 de agosto de 
2019, às 10h00min, a MM.ª Juíza de Direito Dr.ª Clarissa Oliveira Mascarenhas se dirigiu às dependências da Frigovale do Guaporé 
Comércio e Indústria de Carnes LTDA, situadas na Rodovia AL-115, km 4, Olho d’Água dos Cazuzinhas, Arapiraca, às dependências do 
Campo do Gado, situadas na mesma localidade, e do Residencial Brisa do Lago, também situadas à Rodovia AL-115, Olho d’Água dos 
Cazuzinhas, Arapiraca, CEP 57.300-970. Fizeram-se presentes, além da MM.ª Juíza de Direito e de mim, Rogério Pinheiro de Araújo, 
Técnico Judiciário, o Dr. Hector Martins, atual Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Arapiraca, o Dr. Marcos Antônio da 
Silva Freire, Defensor Público, e o Dr. Hênio Ferreira Miranda Júnior, Defensor Público. Além destes, que se fi zeram presentes nas 
inspeções realizadas nas três localidades, fi zeram-se presentes também a Sr.ª Sheyla Pereira Palhares, Técnica do Instituto do Meio 
Ambiente (IMA), o Sr. Marcos Paulo Pinheiro Almeida, Técnico do IMA, o Sr. Lucas Henrique Araújo Pereira de Melo, Coordenador 
Administrativo da Frigovale e a Sr.ª Anita Machado Gomes Schettino, veterinária da Frigovale, os quais participaram das inspeções 
realizadas nas dependências da Frigovale e do Campo do Gado. Outrossim, presentes na inspeção realizada junto ao Residencial Brisa 
do Lago se fi zeram o Sr. Alex Amaro de Melo, representante da Associação dos Empreendedores do Residencial Brisa do Lago (Assem), 
a Sr.ª Vilma Ferreira Mendes, líder comunitária e presidente do Conselho de Saúde do Residencial Brisa do Lago, a Sr.ª Cleonice 
Bezerra da Silva, representante da Associação das Mulheres do Conjunto Residencial Brisa do Lago, o Sr. José Marcelo Palmeira 
Ramos, representante da Associação de Desenvolvimento Comunitário, o Sr. Fernando Cezar Azevedo Silva, Presidente Comunitário do 
Residencial Brisa do Lago, a Sr.ª Vera Maria Salgueiro, Diretora da Creche Deusdeth Barbosa da Silva, a Sr.ª Jailde Ramos dos Santos, 
Coordenadora desta creche e mais cerca de 30 habitantes do Residencial Brisa do Lago. ABERTA A INSPEÇÃO, primeiramente nos 
dirigimos à Frigovale e ao Campo do Gado, que são vizinhos. A seguir, a Sr.ª Anita pontuou que a Frigovale e o Campo do Gado fazem 
parte de um empreendimento único, porém o segundo possui serviços terceirizados. Em seguida, o Sr. Marcos salientou o seguinte: 1) 
a Frigovale teve seus serviços proibidos por um tempo em virtude de irregularidades nas lagoas de decantação, mas após autuações a 
empresa tomou providências que fi zeram com que essas lagoas fi cassem nos padrões ambientais; 2) no que se refere à “graxaria”, parte 
situada nas dependências do Campo do Gado e responsável pela reciclagem de partes bovinas impróprias para a ingestão humana 
como sangue e ossos, o IMA não recebeu nenhuma comunicação ou relatório por parte da Frigovale ou do Campo do Gado que indique 
se o nível de emissão de gases decorrente da reciclagem das referidas partes se encontra dentro dos padrões exigidos pela legislação 
ambiental; 3) informou que prestar a informação referida no item “2” é de responsabilidade da Frigovale ou do Campo do Gado, a(s) 
qual(quais) deve(m) contratar uma outra empresa, terceirizada, que procede à avaliação dos equipamentos utilizados, do nível de gases 
emitidos e dá parecer a respeito da (in)adequação ambiental. A isto, a Sr.ª Anita afi rmou que a informação referida no item “2” houvera 
sido prestada, porém o IMA não a aceitou. Esta Sr.ª também afi rmou que as atividades do Campo do Gado “estavam rodando” enquanto 
Frigovale porque faltaria resolver entraves burocráticos, ao que o Dr. Marcos Antônio pontuou que há liminar vigente da 4ª Vara Cível 
de Arapiraca (Fazenda Pública) autorizando o exercício regular das atividades, aproveitando para pontuar que a última informação 
referente à Frigovale perante o Município de Arapiraca era a de que não havia autorização para a concessão para o Campo do Gado. 
Findadas as inspeções realizadas na Frigovale e no Campo do Gado, dirigimo-nos ao Residencial Brisa do Lago, onde primeiramente 
reunimo-nos nas dependências da Assem, onde presentes estavam os referidos representantes dos órgãos do Residencial Brisa do 
Lago e os moradores, excetuadas as Sr.ªs Vera e Jailde, que se situavam na referida creche, para onde nos encaminhamos depois. Na 
Assem, tanto os representantes comunitários quanto os moradores presentes foram unânimes em expor sua irresignação com relação 
ao mau cheiro emitido pelas atividades de reciclagem do Campo do Gado, especialmente nos dias de sábado e domingo entre 15hrs e 
17hrs. Após, dirigimo-nos à Creche Deusdeth Barbosa da Silva, onde a diretora Sr.ª Vera e a coordenadora Sr.ª Jailde reclamaram, tal 
como os representantes e moradores nas dependências da Assem, do mau cheiro emitido pelas atividades do Campo do Gado, bem 
como destacaram o incômodo causado nos servidores e nos alunos da creche. Afi rmaram que nunca chegaram a suspender algum 
dia de aula, embora o mau cheiro incomode bastante, pois, segundo salientou a diretora, é necessário cumprir o calendário e não há 
autorização para a suspensão delas. Nada mais havendo, mandou a Ínclita Magistrada que se encerrasse o presente auto e assim o 
faço. Eu,____, Rogério Pinheiro de Araújo, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevo. Arapiraca (AL), 27 de agosto de 2019. Clarissa 
Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL) - Processo 0707450-78.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - Autos n° 0707450-78.2019.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão 
Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Bradesco Financiamentos SA Réu: Jose Wellington da Silva Rodrigues DESPACHO Intime-se 
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar documento que comprove a constituição da mora do devedor, visto que a 
notifi cação extrajudicial juntada aos autos não foi entregue no endereço do devedor (fl s. 31/33). Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. 
Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO (OAB 363318/SP) - Processo 0707464-62.2019.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Cartão de Crédito - AUTOR: Maicon Douglas da Silva - Dito isto, DEFIRO a produção antecipada de prova porque verifi cado 
que a prova a ser produzida pode evitar ou justifi car o ajuizamento de ação. Intime-se a Requerida para apresentar, no prazo de 
15 (quinze) dias, os documentos contratuais apontados pela autora na petição inicial. Deixo para momento oportuno a análise da 
conveniência de conciliação (CPC, artigo 139, VI) Cite-se (CPC art. 382, I). Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Clarissa Oliveira 
Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 
6033/AL) - Processo 0707492-98.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - RÉU: Eletrobrás Distribuição 
Alagoas - Autos nº: 0707492-98.2017.8.02.0058 Autor: José Henrique Lima dos Santos Réu: Eletrobrás Distribuição Alagoas TERMO DE 
ASSENTADA Aos 10 de setembro de 2019, às 10h00min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando 
presente Sua Excelência o(a) Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente 
também a estudante da Faculdade Cesmac do Agreste, do 7º Período de Direito, Maria Leyllane Macena de Lira, CPF 102.468.764-33. 
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Ausente(s) a(s) parte(s) autora(s), e presente seu(sua) defensor(a), Gustavo Barbosa Giudicelli. Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), 
mediante seu(sua) preposto(a), Osnir Jose Silva Farias, CPF 060.392.176-48, e presente(s) seu(sua) patrono(a), José Marques de 
Vasconcelos Filho, OAB/AL 11.678. ABERTA A AUDIÊNCIA, verifi cou-se a ausência da parte autora, fi cando prejudicada a audiência. 
Diante do exposto, despachou a MM. Juíza: “Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a Defensoria informar o endereço correto, sob 
pena de extinção sem julgamento do mérito”. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente 
assinado. Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira MascarenhasGustavo Barbosa 
Giudicelli Juíza de Direito Defensor(a) Público(a) Osnir Jose Silva FariasJosé Marques de Vasconcelos Filho Preposto(a) do(a) 
EletrobrasAdvogado(a) do(a) Eletrobras

ADV: LUCIANA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA (OAB 12371/AL) - Processo 0707500-07.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Medidas de Urgência - AUTORA: Edileusa da Silva - Autos n° 0707500-07.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Edileusa 
da Silva Réu: Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. DESPACHO Intime-se a parte autora para emendar a inicial, indicando 
no valor da causa o débito que pretende a declaração de inexistência, bem como acostar ao feito a prova da alegada hipossufi ciência, 
por meio de IRPF, extrato de conta bancária, ou outro meio que entenda pertinente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 
gratuidade. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito

ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG), ADV: MAXSUEL VICENTE DA SILVA (OAB 13945/AL), ADV: LORAYNE 
RITA FERREIRA CASTRO (OAB 16189/AL) - Processo 0708093-70.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano 
Material - AUTOR: Jose Claudio dos Santos - RÉU: Samsung Eletrônica da Amazônia ltda - Autos n° 0708093-70.2018.8.02.0058 
Ação: Procedimento Ordinário Autor: Jose Claudio dos Santos Réu: Samsung Eletrônica da Amazônia ltda ATO ORDINATÓRIO Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista ao requerente, para se 
manifestar sobre a contestação e/ou documentos juntados pelo(a) requerido(a), no prazo de 15 (quinze) dias. Arapiraca, 09 de setembro 
de 2019. Maria Silvaneide Alves da Silva Rios Chefe de Secretaria

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 0708287-70.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Obrigações - RÉU: Companhia Energética de Alagoas ¿ Ceal/ Eletrobras - Autos nº: 0708287-70.2018.8.02.0058 Autor: 
Carmelita Maria da Conceição Réu: Companhia Energética de Alagoas Ceal/ Eletrobras TERMO DE ASSENTADA Aos 10 de setembro 
de 2019, às 09h45min, na 2ª Vara Cível Residual da Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o(a) 
Juíza de Direito Clarissa Oliveira Mascarenhas, e eu, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a). Presente(s) a(s) parte(s) autora(s), 
mediante seu(sua) procurado(a), Nívia Camila Bispo dos Santos, e presente seu(sua) defensor(a), Gustavo Barbosa Giudicelli. 
Presente(s), ainda, a(s) parte(s) ré(s), mediante seu(sua) preposto(a), Osnir Jose Silva Farias, CPF 060.392.176-48, e presente(s) 
seu(sua) patrono(a), José Marques de Vasconcelos Filho, OAB/AL 11.678. ABERTA A AUDIÊNCIA e esclarecido pelo(a) MM.(ª) Juíz(a) 
de Direito o seu objetivo, as partes NÃO chegaram a um acordo. Pelo advogado da parte ré foi requerido que conste em ata o número 
da Unidade Consumidora da parte autora, qual seja, UC 0985188-7. Diante do exposto, a MM. Juíza proferiu despacho saneador nos 
seguintes termos: “Indefi ro a preliminar de inépcia, uma vez que a parte informa os fatos que supostamente teriam gerado o dano 
moral, nem há pedidos incompatíveis entre si. Concedo o prazo de 05 dias para as partes informarem se desejam produzir provas”. O 
defensor da parte autora, requereu o que se segue: “MM. Juiz, pela documentação juntada aos autos pela própria empresa ré em sua 
contestação, observa-se que, após o ajuizamento da demanda e antes do seu recebimento e da citação da parte ré, sobreveio nova 
fatura de valor alto, que gerou o corte no fornecimento e o posterior parcelamento do débito. Observa-se também que tal parcelamento 
englobou as duas faturas inicialmente objeto da ação e mais essa terceira, tendo-se pago um valor inicial, conforme documento de 
fl s. 45, sendo impossível saber o quanto deste pagamento se refere as faturas objeto da ação. Sendo assim, requer-se o aditamento 
da inicial, no sentido de incluir como objeto da ação a fatura com vencimento em janeiro/2009, no valor de R$ 779,63 (setecentos e 
setenta e nove reais e sessenta e três centavos), bem como, considerando o parcelamento realizado, incluir no pedido a anulação do 
parcelamento, com a devolução do valor pago.” Ao que decidiu a MM. Juíza: “Indefi ro o pedido, com espeque no art. 329, II, em razão 
da não concordância da parte ré”. .Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 
Eu, ____, Maria Leyllane Macena de Lira, estagiário(a), digitei e subscrevo. Clarissa Oliveira Mascarenhas Juíza de Direito Nívia Camila 
Bispo dos SantosGustavo Barbosa Giudicelli Autor(a) Defensor(a) Público(a) Osnir Jose Silva FariasJosé Marques de Vasconcelos Filho 
Preposto(a) do(a) EletrobrasAdvogado(a) do(a) Eletrobras

Abel Felipe dos Santos Silva (OAB 6588/SE)
Albert do Carmo Amorim (OAB 72847/MG)
Alisson Nogueira de Lima (OAB 9593/AL)
Allisson Thiago Porto de Oliveira (OAB 11532/AL)
ALYNE KAREN DA SILVA BARBOSA (OAB 11457/AL)
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 10456AA/L)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Antonio Rafael Maciel Ferreira (OAB 11125/AL)
Antonio Rodrigues Bandeira (OAB 8009/AL)
Bruno Novaes B. Cavalcanti (OAB 19353/PE)
Camila de Moraes Rego (OAB 33667/PE)
Carlos Antônio Harten Filho (OAB 19357/PE)
Celso Marcon (OAB 8210A/AL)
Cláudia de Albuquerque Coelho (OAB 7978/AL)
Damião do Espirito Santo (OAB 14947/AL)

Daniel Quintela Brandão (OAB 853/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
DANIELLI MANZINI DE CARVALHO (OAB 10923/AL)
Dayane Emanuelle dos Santos Silva (OAB 13490/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Dianny Maria de Alcântara Silva (OAB 8580/AL)
Eddebiel Victor Correa de Oliveira (OAB 10071/AL)
Edney Martins Guilherme (OAB 9350A/AL)
Eduardo José de Souza Lima Fornellos (OAB 28240/PE)
ELÓI CONTINI (OAB 14862A/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
Esmeralda Soares de Oliveira (OAB 9454/AL)
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Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
Fábio Santos de Lima (OAB 14377/AL)
Fabrícia Nogueira Montenegro (OAB 5238/AL)
Fernanda de Medeiros Azevedo (OAB 8959/AL)
Fernando Luz Pereira (OAB 9343A/AL)
Filipe Augusto Pouza de Almeida (OAB 16766/AL)
Filipe e Silva do Amorim (OAB 14778/AL)
Filipe Lins Borges (OAB 7469/AL)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Gabriel Lucio Silva (OAB 8343/AL)
Gerdião Heber Ferreira de Oliveira (OAB 14194/AL)
Gustavo de Castro Villas Bôas (OAB 7619/AL)
Gustavo Uchôa Castro (OAB 5773/AL)
HELINE JANINE FEITOSA SANTOS RÊGO (OAB 108004/AL)
HENIO FERREIRA DE MIRANDA JUNIOR (OAB 10051/RN)
Henrique Carvalho de Araújo (OAB 6639/AL)
Igor Goes Lobato (OAB 307482/SP)
Irenny Karla Alessandra da Silva (OAB 8901/AL)
Jamile Duarte Coêlho Vieira (OAB 5868/AL)
Jaqueline Alves da Silva Born (OAB 16930/AL)
Jhonatha Pereira Pedrosa (OAB 11870/AL)
João Paulo Carvalho dos Santos (OAB 6749/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB 11275/AL)
José Rogério Carvalho de Oliveira (OAB 6259/AL)
José Silvar de Brito Lima (OAB 5537/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Leonardo Pacifi co Aquino (OAB 12821/AL)
Leonardo Taketomi Byrro (OAB 13086/AL)
Lorayne Rita Ferreira Castro (OAB 16189/AL)
Luanda Renê Cavalcante Lima (OAB 9902/AL)
luciana da silva santos oliveira (OAB 12371/AL)
Manoel Roberto Calheiors Correia (OAB 3234/AL)
Manoel Roberto Calheiros Correia (OAB 3234/AL)
Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB 63440/MG)
Márcio Luiz Cerqueira de Melo (OAB 37060/PE)
Maria Lucilia Gomes (OAB 5850A/AL)
Mariana Correia dos Reis Cleto (OAB 9699/AL)
Mariane A. de Faria Oliveira (OAB 34692/PE)
Mário Eduardo Lemos Gontijo (OAB 8365/AL)
Maxsuel Vicente da Silva (OAB 13945/AL)
Mayra de Oliveira Silva Marques Coelho (OAB 363318/SP)
Michell Farias Nunes (OAB 7885/AL)

Michella Farias Nunes (OAB 9109/AL)
Moisés Batista de Souza (OAB 7190A/AL)
Naira Ravena Andrade Araújo (OAB 999999/AL)
Paulo Ferreira Nunes netto (OAB 16122/AL)
Pedro Henrique Silva Pires (OAB 8135/AL)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Rafael Good God Chelotti (OAB 139387/MG)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)
Renata Trigueiro Freitas (OAB 8492/AL)
Rita da Cássia Silva (OAB 9492/AL)
Roberta de Carvalho B Silva (OAB 9815/AL)
Rogério Ricardo Lucio de Magalhães (OAB 5576/AL)
Sérvio Túlio de Barcelos,OAB n.º: 44.698/MG (OAB 44698/MG)
Tania Vainsencher (OAB 20124/PE)
Tecio Marques Gabriel (OAB 11727/AL)
Thales Gustavo Correia da Silva (OAB 11526/AL)
Thiago de Souza Mendes (OAB 6300/AL)
Waneska Shirley Pereira de Oliveira (OAB 10049/AL)
Warlley Soares Silva (OAB 14405/AL)
Werley Diego da Silva (OAB 11174/AL)
Wesley Souza de Andrade (OAB 5464/AL)
Willian Souza de Andrade (OAB 9938/AL)

3ª Vara de Arapiraca / Cível Residual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0256/2019



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 309

ADV: KLEITON ALVES FERREIRA (OAB 9547/AL), ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL), ADV: ‘ DE ALAGOAS 
(OAB D/AL) - Processo 0701152-70.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - AUTORA: Renata da Silva Miranda - RÉU: 
Andre Valente - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, cumpra-se o 
Despacho de pág. 77, a seguir transcrito: “Vistas a parte autora para manifestar-se quanto a contestação, prazo 15 dias”.

ADV: CARLOS ANDRÉ DE MELLO QUEIROZ (OAB 6047/AL) - Processo 0702167-74.2019.8.02.0058 - Carta Precatória Cível - 
Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do 
Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca(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$ 233,85, 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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida baixa, além 
de ofi ciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, § 6º).

ADV: FABIANA MARIA PEREIRA CHAVES (OAB 5938/AL), ADV: GEORGE FLAVIO PEREIRA CHAVES (OAB 11191/AL) - Processo 
0702206-13.2015.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AUTOR: JAIME VIEIRA DA SILVA - 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 pág. 118, no prazo 
de 05 (cinco) dias.

ADV: DANYELLE JANUÁRIO PRIMO GIUDICELLI (OAB 11625/AL) - Processo 0702370-41.2016.8.02.0058 - Alvará Judicial - 
Levantamento de Valor - REQUERENTE: Jeane Santos Nicácio Bezerra e outros - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do ofício de fl .133/134, abro vista dos autos ao advogado da parte 
autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.

ADV: CRISJEFFERSON FERREIRA DA SILVA (OAB 12005/SE) - Processo 0703536-06.2019.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - AUTORA: Maria Gorete da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Alagoas, reitere-se o ofício encaminhado ao Município em todo o seu teor.

ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0704193-45.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Francis Cardoso de Oliveira - Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido do autor, 
somente para determinar o depósito integral, em juízo, das parcelas em atraso, devidamente corrigidas, bem como das vincendas, 
mensalmente, na mesma data de vencimento estabelecida contratualmente, para que, assim, possa o requerido se abster/retirar o 
nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, bem como, permitir a manutenção do automóvel na posse do autor. Concedo o prazo 
para depósito até a data do próximo vencimento da parcela contratual, após intimação desta decisão. Em ato, Cite-se e intime-se a 
parte requerida, para contestar a ação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso III, do CPC) e informar expressamente se tem interesse em 
conciliar, implicando seu silêncio em falta de interesse na realização de audiência de conciliação/mediação. Após, intime-se o advogado/
defensor da parte autora para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a contestação e documentos. Havendo o 
pronunciamento de ambas as partes pela realização de audiência de conciliação, encaminhe-se os autos conclusos para inclusão na 
pauta de audiência. Cumpra-se. Intimações necessárias. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque 
Juiza de Direito

ADV: REGINEIDE EDILEUZA DA SILVA (OAB 15478/AL) - Processo 0704309-51.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Lucilo Dias Vieira - Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido do autor, somente 
para determinar o depósito integral, em juízo, das parcelas em atraso, devidamente corrigidas, bem como das vincendas, mensalmente, 
na mesma data de vencimento estabelecida contratualmente, para que, assim, possa o requerido se abster/retirar o nome do autor dos 
órgãos de restrição ao crédito, bem como, permitir a manutenção do automóvel na posse do autor. Concedo o prazo para depósito até 
a data do próximo vencimento da parcela contratual, após intimação desta decisão. Em ato, Cite-se e intime-se a parte requerida, para 
contestar a ação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso III, do CPC) e informar expressamente se tem interesse em conciliar, implicando 
seu silêncio em falta de interesse na realização de audiência de conciliação/mediação. Após, intime-se o advogado/defensor da parte 
autora para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a contestação e documentos. Havendo o pronunciamento de 
ambas as partes pela realização de audiência de conciliação, encaminhe-se os autos conclusos para inclusão na pauta de audiência. 
Cumpra-se. Intimações necessárias. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: GEREMIAS DOS SANTOS BISPO (OAB 14663/AL) - Processo 0704545-03.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Cleonice Santina dos Santos - Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido do autor, 
somente para determinar o depósito integral, em juízo, das parcelas em atraso, devidamente corrigidas, bem como das vincendas, 
mensalmente, na mesma data de vencimento estabelecida contratualmente, para que, assim, possa o requerido se abster/retirar o 
nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, bem como, permitir a manutenção do automóvel na posse do autor. Concedo o prazo 
para depósito até a data do próximo vencimento da parcela contratual, após intimação desta decisão. Em ato, Cite-se e intime-se a 
parte requerida, para contestar a ação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso III, do CPC) e informar expressamente se tem interesse em 
conciliar, implicando seu silêncio em falta de interesse na realização de audiência de conciliação/mediação. Após, intime-se o advogado/
defensor da parte autora para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a contestação e documentos. Havendo o 
pronunciamento de ambas as partes pela realização de audiência de conciliação, encaminhe-se os autos conclusos para inclusão na 
pauta de audiência. Cumpra-se. Intimações necessárias. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque 
Juiza de Direito

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 
29442/BA), ADV: URBANO VITALINO ADVOGADOS (OAB 313/PE), ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL) - 
Processo 0704560-69.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Desconto em folha de pagamento - AUTORA: Maria Givanilza Barbosa 
dos Santos - RÉU: 029-banco Itaú Bmg S/A - 318-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, fi ca a parte autora intimada, por seu advogado(a), para se manifestar, 
no prazo de 15(quinze) dias, sobre as contestações e/ou documentos, com especial atenção às preliminares e aos fatos extintivos, 
impeditivos ou modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: KRISTYAN PATRICK CARDOSO VIEIRA (OAB 15336/AL) - Processo 0704857-76.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Vícios de Construção - AUTORA: Josefa Pinheiro Almeida Melo - Recebo a petição inicial. CITE-SE o requerido e INTIME-SE as 
partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 
334, caput, do CPC, que se realizará no dia 21/11/2019 às 10:00h. Não havendo audiência de autocomposição, o réu poderá oferecer 
contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 335 do CPC, sob pena de revelia. Ressalte-
se que o não comparecimento injustifi cado do autor ou do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 
e será cominada com multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. As 
partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou de Defensor Público. Intime-se a parte autora por seu advogado. O requerido, 
pessoalmente. Se a parte autora estiver assistida pela Defensoria Pública, intimem-se as partes pessoalmente. Cumpra-se. Arapiraca, 
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10 de setembro de 2019 Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiz(a) de Direito
ADV: ELISA OLIVEIRA DE MORAES (OAB 15822/AL) - Processo 0705636-31.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 

Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Marcelo Francisco Lima - Tendo em vista que nas ações que tenham por objeto a revisão 
de obrigação decorrente de empréstimo, de fi nanciamento ou de alienação de bens, o autor tem de, sob pena de inépcia, discriminar na 
petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantifi car o valor incontroverso do débito, 
intime-se o autor que o faça no prazo de quinze dias, nos termos do art. 330, §2º, do CPC, especifi cando de acordo com o contrato em 
nome do autor, juntando-o aos autos, ou justifi cando a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, no mesmo prazo, deve o autor atribuir valor 
da causa pertinente ao proveito econômico que pretende auferir com a pretensão deduzida. Intime-se.

ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0705900-48.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Do exposto, INDEFIRO a presente 
ação, tendo em vista a carência de ação, extingo o presente feito, sem julgamento do mérito, conforme determina o art. 485, VI, do CPC. 
Custas satisfeitas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. P.R.I. Arapiraca,10 de setembro de 2019. 
Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL), ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/
AL) - Processo 0705961-06.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré 
Crédito Financiamento e Investimento S/A - RÉU: Manuel Freire Mendes - Vistas ao autor para manifestar-se quanto a contestação de 
págs. 52/104 dos autos, prazo 15 dias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de 
Direito

ADV: LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES SILVA (OAB 6015/AL) - Processo 0706118-76.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Anna Carolina de Albuquerque Pereira - Considerando a natureza do pedido da demanda, 
em confronto com as documentações juntadas aos autos, sobretudo as de págs. 15/16, intime-se a parte autora para informar quanto a 
realização do procedimento cirúrgico, prazo 10 dias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque 
Juiza de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/RE) - Processo 0706176-79.2019.8.02.0058 - Liquidação por 
Arbitramento - Expurgos Infl acionários / Planos Econômicos - AUTOR: Edson Vieira Silva - RÉU: Banco do Brasil 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0706225-23.2019.8.02.0058 - Despejo - Locação de Imóvel - AUTORA: Lucineide 
Miguel dos Santos - Da análise das provas apresentadas inicialmente, não há como proceder o deferimento para a retirada dos móveis 
ou desocupação do imóvel, face tratar-se de suposto contrato verbal. Assim, indefi ro o pedido de tutela antecipada de urgência, visto 
necessitar de elementos probatórios e presevar o contraditório. Cite-se o demandado para, no prazo de quinze (15) dias, defender-se 
quanto aos fatos e pretenões deduzidos na petição inicial, sob pena de presumir-se verdadeiro o que fora alegado do ponto de vista 
fático pela parte autora. No prazo acima estabelecido, atenda o locatário ao previsto no artigo 62, II e alíneas, da Lei n.º 8.245/91, 
ocasião em que, querendo, poderá evitar a rescisão da locação efetuando o pagamento do débito atualizado, independentemente de 
cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; as multas ou 
penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora; as custas e os honorários do advogado do locador, fi xados em dez por 
cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. Havendo resposta, com a alegação de preliminares e/
ou juntada de documentos, abra-se vista ao autor para, em dez dias, manifestar-se a respeito da peça de defesa, bem como para dizer 
se pretende a produção de provas, devendo especifi cá-las e justifi cá-las, independentemente de novo despacho. No caso defi nido no 
item 3, também sem a necessidade de novo despacho, acaso a réplica traga documentos e/ou alegação de fatos novos, dê-se vista 
ao demandado pelo prazo de dez dias, ocasião em que deverá, também, dizer se pretende a produção de provas, devendo especifi cá-
las e justifi cá-las. Ainda que a réplica não venha acompanhada de fatos novos e/ou documentos, intime-se a parte ré para dizer, em 
10 (dez) dias, se pretende a produção de provas, devendo especifi cá-las e justifi cá-las. Nada sendo requerido pelas partes, anote-se 
para sentença, se a lide versar apenas sobre matéria de direito. Havendo requerimento de produção de provas, venham conclusos. 
Intimações necessárias.

ADV: WAGNER MARCELO FERREIRA DA SILVA (OAB 15697/AL), ADV: LUISE BEATRIZ DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 15694/
AL), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), ADV: VÂNIA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA (OAB 14531/AL), 
ADV: CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO (OAB 7591/AL), ADV: JORGIANA GASPAR FEITOSA (OAB 11506/AL), ADV: DÉBORA DE 
OLIVEIRA COSTA (OAB 9857/AL), ADV: DIEGO LEÃO DA FONSECA (OAB 8404/AL), ADV: MARCOS ANTÔNIO CUNHA CAJUEIRO 
(OAB 5661/AL), ADV: TACIANA NUNES DE FRANÇA ANDRADE (OAB 6509/AL), ADV: MAYARA SANTOS DA SILVA (OAB 11420/
AL), ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP), ADV: GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO (OAB 7656/
AL), ADV: JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 6259/AL), ADV: JOSÉ MARCELO ROSENDO (OAB 6498/AL), ADV: LUIZ 
CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA (OAB 2810/AL), ADV: CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE (OAB 4800/SE), ADV: VALDEILDO DA 
SILVA SANTOS (OAB 13619/AL), ADV: JOÃO LUCAS PEREIRA ALVES DA SILVA (OAB 15190/AL), ADV: MARCELO SILVA DE LIMA 
(OAB 14954/AL), ADV: ELANE NUNES BEZERRA (OAB 14568/AL), ADV: CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 12276/AL), ADV: 
MYSAEL SIBALDO TORRES TENÓRIO BEZERRA (OAB 13108/AL), ADV: AYSLAN VICENTE LIMA (OAB 12486/AL), ADV: FABIANO 
ALBUQUERQUE ROSENDO (OAB 13069/AL), ADV: CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO OLIVEIRA (OAB 13691/AL) - Processo 0706377-
42.2017.8.02.0058 - Recuperação Judicial - Novação - REQUERENTE: Dismoto Distribuidora de Motocicletas Ltda. - TERCEIRO I: Moto 
Honda - Banco Bradesco S/A - Banco do Brasil S A - Ronaldo Henrique de Brito - GILMAR FERNANDES DOS SANTOS - Tharles dos 
Santos - Manoel Roberto de Oliveira Neto - Ezequiel Oliveira Barbosa - Valdeildo da Silva Santos - Aldinete Maria da Silva Oliveira - Ana 
Constancia Rodrigues Araujo - Najara Alves Santos - Dione Torres da Silva Santana - Josefa Quirino dos Santos - Aloisio José dos Santos 
- Valdivia Leite da Cruz - Lincoln Alexandre Santos Laurindo - Thayse Kelly Oliveira de Carvalho - CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO 
- Valdério Colatino de Araújo - Roberval Bezerra de Albuquerque Filho - Fernando Tenório Feitosa - José Elias Ferreira da Silva - Edvaldo 
José da Silva - Claudiomiro Correia de Almeida - Edson Pereira Alves - Carlos Cesar Vitorio Mota - Fabio de Barros Santos - Ednaldo 
Brito da Silva - José Ailton Silva Costa - José Carlos da Silva - Maria José dos Santos - Jose Augusto da Silva - ANA BARBARA BRAUN 
- MARCOS ANTÔNIO BARBOSA CAVALCANTE - JOSELENE ALVES DOS SANTOS - Jefferson Geraldo dos Santos - Ademir Lino dos 
Santos e outros - ADVOGADO: Valdeildo da Silva Santos - Valdeildo da Silva Santos - Valdeildo da Silva Santos - Valdeildo da Silva 
Santos - Valdeildo da Silva Santos - Valdeildo da Silva Santos - Valdeildo da Silva Santos - CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO - 
CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO - CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO e outros - Considerando a designação da assembleia 
geral de credores, pág. 1485, e as petições impetradas, passo a analisá-las: Quanto a petição de pág. 1501. Defi ro o pedido e determino 
que a secretaria proceda a substituição dos advogados no SAJ. Quanto a petição de págs. 1551/1552. Como já prolatado diversas vezes 
nestes autos, deve-se evitar o tumulto processual, razão pela qual deverá a impugnação ser cadastrada em autos apartados. Assim, 
determino a extração das peças de págs. 1339/1378 e seu cadastramento em apenso, após voltem-me conclusos. Quanto a petição 
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de págs. 1553/1554. Como já salientado, a pendência de julgamento de impugnação de crédito não é motivo para cancelamento ou 
adiamento da AGC, ou tampouco para a invalidação de seu resultado, conforme expressa disposição legal (LRF, artigo 39, §2º). Razão 
pela qual MANTENHO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AS DATAS DESIGNADAS. Intimações necessárias. Arapiraca , 
10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: WALKIRIA FERREIRA BARBOSA (OAB 16526/AL) - Processo 0706379-41.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Seguro 
- AUTOR: Jose Farias da Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: JENNEFER DOS SANTOS SILVA (OAB 14263/AL) - Processo 0706389-85.2019.8.02.0058 - Insolvência Requerida pelo 
Credor - Inadimplemento - REQUERENTE: Antonio Nunes de Lima - Sendo assim, reconheço a incompetência desse juízo, SUSCITO 
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA com a 2ª vara civil residual desta comarca, a ser dirimido pelo Eg. Tribunal de Justiça 
do Estado de Alagoas. Remetam-se os autos para apreciação do confl ito negativo suscitado, com as devidas cautelas de remessa. 
Intimem-se. Cumpra-se. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: ADLER SCISCI DE CAMARGO (OAB 292949/SP) - Processo 0706846-54.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Anulação 
- AUTOR: Novabrink Industria de Plasticos Ltda - Cumpra-se a secretaria o despacho de pág. 353, com urgência, sob pena de incorrer 
em responsabilidade e danos. Outrossim, cabe ao juiz defi nir quais os documentos que serão necessários a elucidação do caso, razão 
pela qual a impetração de petições desnecessárias pelo autor prejudica a marcha processual. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. 
Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: EVERTON THAYRONES DE ALMEIDA VIEIRA (OAB 12885/AL) - Processo 0707146-21.2015.8.02.0058 - Cumprimento de 
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - REQUERENTE: Adriano David Vieira Nunes - Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da certidão de págs.211, abro vista dos autos ao 
advogado da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.

ADV: EVERTON THAYRONES DE ALMEIDA VIEIRA (OAB 12885/AL) - Processo 0707146-21.2015.8.02.0058/01 - Cumprimento de 
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Adriano David Vieira Nunes - CERTIFICO que copiei a petição de fl s. 01/149 
para o processo principal, que teve a classe evoluída para cumprimento de sentença, exceto a documentação de fl s. 07/144, a qual não 
consegui copiar. Certifi co, ainda, que intimei o advogado do autor para juntar esta documentação no processo principal. Ademais, as 
Partes devem peticionar apenas naquele cumprimento, a fi m de evitar confusão processual. Assim, procedo à baixa deste apenso.

ADV: ELY KARINE OLIVEIRA FÉLIX SIMÕES (OAB 8048/AL) - Processo 0707237-09.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Maria Gomes - 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 fl s.35, no prazo de 10 (dez) dias.

ADV: MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO (OAB 363318/SP) - Processo 0707463-77.2019.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Cartão de Crédito - AUTOR: Maicon Douglas da Silva - De uma análise da exordial, constata-se que a mesma deixou 
de cumprir com o determinado nos arts. 319 e 320, ambos do NCPC, devendo emendar/corrigir o seguinte: IV - o pedido com as 
suas especifi cações; Instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Considerando que a declaração de pobreza 
acostada à inicial gera mera presunção iuris tantum (STJ, Resp n. 1.019.233/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 
j. em 09/12/2009), e ainda, a necessidade de se provar a hipossufi ciência fi nanceira alegada para se franquear acesso à gratuidade da 
Justiça, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para trazer aos 
autos prova de suas receitas (Declaração de Isenção de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Extrato da Conta 
Bancária, etc.) e despesas ordinárias (gastos mensais rotineiros, etc), sob pena de indeferimento do benefício. Assim, intime-se o autor, 
na pessoa de seu advogado, para no prazo do art. 321 do Código de Processo Civil (15 dias), providenciar o determinado, sob pena de 
indeferimento da inicial. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Silvana Maria Cansanção de Albuquerque Juiza de Direito

ADV: JOSÉ CARLOS ALBUQUERQUE DE LIMA (OAB 16802/AL) - Processo 0707494-97.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Contratos de Consumo - AUTORA: Elisane Maria Batista da Silva - Recebo a petição inicial. Defi ro o pedido de assistência judiciária 
gratuita, por preencher os requisitos legais. CITE-SE o requerido e INTIME-SE as partes para comparecerem à audiência de conciliação/
mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334, caput, do CPC, que se realizará no dia 21/11/2019 
às 09:30h. Não havendo audiência de autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo 
inicial será a data prevista no art. 335 do CPC, sob pena de revelia. Ressalte-se que o não comparecimento injustifi cado do autor ou 
do réu à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será cominada com multa de 2% da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. As partes devem estar acompanhadas de seus 
advogados ou de Defensor Público. Intime-se a parte autora por seu advogado. O requerido, pessoalmente. Se a parte autora estiver 
assistida pela Defensoria Pública, intimem-se as partes pessoalmente. Cumpra-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Silvana Maria 
Cansanção de Albuquerque Juiz(a) de Direito

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Adler Scisci de Camargo (OAB 292949/SP)
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Ayslan Vicente Lima (OAB 12486/AL)
Carlos Alberto de Araújo Oliveira (OAB 13691/AL)
Carlos André de Mello Queiroz (OAB 6047/AL)
Carlos Edgar Andrade Leite (OAB 4800/SE)
CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 12276/AL)
Cleantho de Moura Rizzo Neto (OAB 7591/AL)
Crisjefferson Ferreira da Silva (OAB 12005/SE)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Danyelle Januário Primo Giudicelli (OAB 11625/AL)
Débora de Oliveira Costa (OAB 9857/AL)
Diego Leão da Fonseca (OAB 8404/AL)
Elane Nunes Bezerra (OAB 14568/AL)
Elisa Oliveira de Moraes (OAB 15822/AL)
Ely Karine Oliveira Félix Simões (OAB 8048/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
Everton Thayrones de Almeida Vieira (OAB 12885/AL)
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Fabiana Maria Pereira Chaves (OAB 5938/AL)
Fabiano Albuquerque Rosendo (OAB 13069/AL)
GEORGE FLAVIO PEREIRA CHAVES (OAB 11191/AL)
Geremias dos Santos Bispo (OAB 14663/AL)
Gustavo Martins Delduque de Macedo (OAB 7656/AL)

Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB 12169A/AL)
Jennefer dos Santos Silva (OAB 14263/AL)
João Lucas Pereira Alves da Silva (OAB 15190/AL)
Jorgiana Gaspar Feitosa (OAB 11506/AL)
José Carlos Albuquerque de Lima (OAB 16802/AL)
José Marcelo Rosendo (OAB 6498/AL)
José Rogério Carvalho de Oliveira (OAB 6259/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/RE)
Kleiton Alves Ferreira (OAB 9547/AL)
Kristyan Patrick Cardoso Vieira (OAB 15336/AL)
Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB 6015/AL)
Luise Beatriz de Araujo Oliveira (OAB 15694/AL)
Luiz Carlos Barbosa de Almeida (OAB 2810/AL)
Marcelo Miguel Alvim Coelho (OAB 156347/SP)
Marcelo Silva de Lima (OAB 14954/AL)
Marcos Antônio Cunha Cajueiro (OAB 5661/AL)
Mayara Santos da Silva (OAB 11420/AL)
Mayra de Oliveira Silva Marques Coelho (OAB 363318/SP)
Mysael Sibaldo Torres Tenório Bezerra (OAB 13108/AL)
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB 128341/SP)
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 9395A/AL)
Regineide Edileuza da Silva (OAB 15478/AL)
Taciana Nunes de França Andrade (OAB 6509/AL)
Urbano Vitalino Advogados (OAB 313/PE)
Valdeildo da Silva Santos (OAB 13619/AL)
Vânia Maria de Araújo Oliveira (OAB 14531/AL)
Wagner Marcelo Ferreira da Silva (OAB 15697/AL)
Walkiria Ferreira Barbosa (OAB 16526/AL)
Wesley Souza de Andrade (OAB 5464/AL)

4ª Vara de Arapiraca / Fazenda Pública - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE ARAPIRACA / FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO GENEIR MARQUES DE CARVALHO FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ZILMA FERREIRA QUENTINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0380/2019
ADV: MARCELA ARAÚJO DO CARMO SILVA (OAB 11809/AL), ADV: MÁRCIA ROGERIA PEREIRA SANTOS (OAB 14460/AL) - 

Processo 0705536-18.2015.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - AUTOR: Janio Claudio de Oliveira - Autos 
n° 0705536-18.2015.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Janio Claudio de Oliveira Réu: Estado de Alagoas SENTENÇA 
Vistos, etc. Homologo por sentença a desistência requerida pelo autor (fl s. 172/173), extinguindo o processo sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 316 c/c art. 485, inciso VIII, § 5º do NCPC, para que produza seus efeitos legais. Sem custas. P.R.I. Arapiraca,10 de 
junho de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

Marcela Araújo do Carmo Silva (OAB 11809/AL)
Márcia Rogeria Pereira Santos (OAB 14460/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE ARAPIRACA / FAZENDA PÚBLICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0381/2019
ADV: CLOVES BEZERRA DE SOUZA (OAB 8642/AL) - Processo 0003286-63.2009.8.02.0058/01 (apensado ao processo 0003286-

63.2009.8.02.0058) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Theobaldo Alves dos Santos - 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(s) novo(s) documento(s) apresentado(s) às fl s. 22/26.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700096-36.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Saúde - AUTORA: Tania de Cassia Barbosa Farias - DESPACHO Em demandas relacionadas à saúde, recomenda o Conselho 
Nacional de Justiça, conforme Enunciado nº. 18 da Jornada de Direito à Saúde, que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre 
saúde devem ser precedidas de notas de evidência científi ca emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta 
do banco de dados pertinente”. Pelo exposto, antes de apreciar o pedido de modifi cação da tutela provisória, determino que sejam 
tomadas as seguintes providências: Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer 
circunstanciado sobre a situação posta, esclarecendo: a) se o medicamento é registrado na ANVISA ou está em fase experimental, 
bem como se o seu uso está autorizado pela agência para o tratamento requerido; b) se o medicamento está na lista ofi cial do Sistema 
Único de Saúde SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); c) se o medicamento é adequado e indispensável 
para o tratamento da doença; d) se os fármacos fornecidos pelo SUS são inefi cientes para o tratamento da moléstia indicada; e) se há 
alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos; Por 
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fi m, deverá a Secretaria deste Juízo: a) juntar aos autos de documentos de evidência científi ca (nota técnica ou parecer) disponíveis no 
e-NatJus (CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte; d) 
certifi car se o réu apresentou contestação; c) retifi car o assunto do processo no cadastro do SAJ, para “fornecimento de medicamento”. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700551-98.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Saúde - AUTOR: Leandro Tavares de Brito - DESPACHO Intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para que: a) junte aos autos 
relatório médico atualizado, de preferência na forma digitada, emitido por profi ssional com especialidade na respectiva área, com 
descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 
órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata, bem como para que informe se há alternativas aos fármacos requeridos e 
se o(a) autor(a) já foi submetido(a) a outro tratamento anterior; b) junte 3 (três) orçamentos dos medicamentos requeridos, tudo no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Não havendo manifestação, voltem-
me os autos conclusos para deliberação. Apresentando o(a) autor(a) a documentação, determino que sejam adotadas as seguintes 
providências: Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer circunstanciado, 
esclarecendo: a) se o medicamento é registrado na ANVISA ou está em fase experimental, bem como se o seu uso está autorizado 
pela agência para o tratamento requerido; b) se o medicamento está na lista ofi cial do Sistema Único de Saúde SUS ou em Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); c) se o medicamento é adequado e indispensável para o tratamento da doença; d) se os 
fármacos fornecidos pelo SUS são inefi cientes para o tratamento da moléstia indicada; e) se há alternativas terapêuticas disponibilizadas 
pela rede pública e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos; Intime-se o réu, para que se manifeste sobre 
os orçamentos, no prazo de 5 (cinco) dias; Deverá a Secretaria deste juízo: a) juntar aos autos documentos de evidência científi ca (nota 
técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia 
ou produto requerido pela parte; b) certifi car se houve apresentação de contestação pelo réu; c) retifi car o assunto do processo junto 
ao Sistema de Automação da Justiça SAJ para “fornecimento de medicamentos”; Com a resposta do NatJus-AL (item 1) e a juntada do 
documento do item 3 letra a, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias; Por fi m, intime-se o representante 
do Ministério Público, para ofertar seu parecer, no prazo de 5 (cinco) dias; Ficam o Ministério Público e o réu cientifi cados do bloqueio 
de valores, bem como da prestação de contas constantes dos autos, para que requeiram ou adotem as providências que entenderem 
pertinentes para viabilizar a restituição de eventual quantia aos cofres públicos, ressaltando que poderá ser verifi cada a existência de 
saldo fi nanceiro vinculado ao presente processo no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Cumpra-se.

ADV: GUSTAVO BARBOSA GIUDICELLI (OAB 146050/RJ) - Processo 0700743-94.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Janayna Oliveira Alves da Silva - DESPACHO Intimem-se as partes para que informem 
se pretendem produzir outras provas, inclusive em audiência, com a devida especifi cação e indicação da fi nalidade, precisando as 
alegações de fato que as provas visam comprovar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Superado o referido 
prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. 
Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: FERNANDO MACÊDO SANTOS (OAB 14225/AL) - Processo 0700955-86.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Indenização por Dano Material - AUTORA: Valquíria Jéssica Neves Dias - DESPACHO Intimem-se as partes para que informem 
se pretendem produzir outras provas, inclusive em audiência, com a devida especifi cação e indicação da fi nalidade, precisando as 
alegações de fato que as provas visam comprovar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Superado o referido 
prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: ALFREDO FRANCOLY BARBOSA ALVES (OAB 9856/
AL) - Processo 0703168-94.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Energia Elétrica - AUTOR: Centro de Linguística Aplicada 
Ltda - Me - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0703293-33.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Saúde - AUTORA: Thauanne 
Quitéria Alves dos Santos - RÉU: Município de Arapiraca - DESPACHO Determino que sejam adotadas as seguintes providências: 
Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer circunstanciado, esclarecendo: a) 
se o medicamento é registrado na ANVISA ou está em fase experimental, bem como se o seu uso está autorizado pela agência para o 
tratamento requerido; b) se o medicamento está na lista ofi cial do Sistema Único de Saúde SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT); c) se o medicamento é adequado e indispensável para o tratamento da doença; d) se os fármacos fornecidos 
pelo SUS são inefi cientes para o tratamento da moléstia indicada; e) se há alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública 
e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos; Intime-se o réu, para que se manifeste sobre os orçamentos, 
no prazo de 5 (cinco) dias; Deverá a Secretaria deste juízo: a) juntar aos autos documentos de evidência científi ca (nota técnica ou 
parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto 
requerido pela partg; b) certifi car se houve apresentação de contestação pelo réu; c) retifi car o assunto do processo junto ao Sistema de 
Automação da Justiça SAJ para “fornecimento de medicamentos”; Com a resposta do NatJus-AL (item 1) e a juntada do documento do 
item 3 letra a, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias; Por fi m, intime-se o representante do Ministério 
Público, para ofertar seu parecer, no prazo de 5 (cinco) dias; Ficam o Ministério Público e o réu cientifi cados do bloqueio de valores, bem 
como da prestação de contas constantes dos autos, para que requeiram ou adotem as providências que entenderem pertinentes para 
viabilizar a restituição de eventual quantia aos cofres públicos, ressaltando que poderá ser verifi cada a existência de saldo fi nanceiro 
vinculado ao presente processo no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Cumpra-se.

ADV: LINDALVO SILVA COSTA (OAB 2164/AL), ADV: PAULA NASSAR DE LIMA (OAB 8037/AL), ADV: ALBERTO NEVES MACEDO 
SILVA (OAB 7741/AL) - Processo 0703523-07.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTORA: Graziele 
Clemente Costa - DESPACHO Intime-se o(a) autor(a), para emendar a petição inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, que deve 
corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda, bem como para que junte aos autos a guia atualizada das custas 
processuais respectiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. 
Cumpra-se.

ADV: LINDALVO SILVA COSTA (OAB 2164/AL), ADV: ALBERTO NEVES MACEDO SILVA (OAB 7741/AL), ADV: PAULA NASSAR 
DE LIMA (OAB 8037/AL) - Processo 0703535-21.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTOR: Jonatha 
Rodrigues da Silva - DESPACHO Intime-se o(a) autor(a), para emendar a petição inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, que deve 
corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda, bem como para que junte aos autos a guia atualizada das custas 
processuais respectiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. 
Cumpra-se.

ADV: PAULA NASSAR DE LIMA (OAB 8037/AL), ADV: LINDALVO SILVA COSTA (OAB 2164/AL), ADV: ALBERTO NEVES MACEDO 
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SILVA (OAB 7741/AL) - Processo 0703591-54.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Promoção / Ascensão - AUTORA: Cicera 
Elizangela dos Santos - DESPACHO Intime-se o(a) autor(a), para emendar a petição inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, que 
deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a demanda, bem como para que junte aos autos a guia atualizada das custas 
processuais respectiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. 
Cumpra-se.

ADV: DAYANE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA (OAB 13490/AL) - Processo 0704751-51.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Indenizaçao por Dano Moral - AUTOR: Antônio Carlos Bento de Guimarães - Joelma Leite Carvalho - DESPACHO Intime-se 
o(a) autor(a) para que emende a petição inicial, juntando aos autos os seguintes documentos indispensáveis à propositura da demanda, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC: cópia do comprovante de 
endereço atualizado, em seu nome, datado de até 180 dias anteriores à apresentação (tais como: fatura de gás, energia elétrica, telefone, 
serviços de Internet e de TV, correspondências bancárias, cartas remetidas por órgãos públicos ou outro que atenda a fi nalidade); caso o 
comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, deverá estar acompanhado de declaração por este datada e assinada, com fi rma 
reconhecida ou acompanhada de cópia de seu documento de identidade pessoal, justifi cando a que título a parte autora reside no local 
(tais como: certidão de casamento, contrato de aluguel, etc). Cumpra-se.

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0705459-72.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Saúde - AUTORA: Lineide 
Santos Paz - DESPACHO Intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para que: a) junte aos autos relatório médico atualizado, de preferência 
na forma digitada, emitido por profi ssional com especialidade na respectiva área, com descrição da doença, inclusive CID, contendo 
prescrição de medicamentos com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com 
posologia exata, bem como para que informe se há alternativas aos fármacos requeridos e se o(a) autor(a) já foi submetido(a) a outro 
tratamento anterior; b) junte 3 (três) orçamentos dos medicamentos requeridos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 
do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Não havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
Apresentando o(a) autor(a) a documentação, determino que sejam adotadas as seguintes providências: Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio 
Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer circunstanciado, esclarecendo: a) se o medicamento é registrado 
na ANVISA ou está em fase experimental, bem como se o seu uso está autorizado pela agência para o tratamento requerido; b) se o 
medicamento está na lista ofi cial do Sistema Único de Saúde SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); c) se o 
medicamento é adequado e indispensável para o tratamento da doença; d) se os fármacos fornecidos pelo SUS são inefi cientes para 
o tratamento da moléstia indicada; e) se há alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e que possuem os mesmos 
princípios ativos dos fármacos requeridos; Intime-se o réu, para que se manifeste sobre os orçamentos, no prazo de 5 (cinco) dias; 
Deverá a Secretaria deste juízo: a) juntar aos autos documentos de evidência científi ca (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus 
(CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte; b) certifi car 
se houve apresentação de contestação pelo réu; c) retifi car o assunto do processo junto ao Sistema de Automação da Justiça SAJ para 
“fornecimento de medicamentos”; Com a resposta do NatJus-AL (item 1) e a juntada do documento do item 3 letra a, intimem-se as 
partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias; Ficam o Ministério Público e o réu cientifi cados do bloqueio de valores, bem 
como da prestação de contas constantes dos autos, para que requeiram ou adotem as providências que entenderem pertinentes para 
viabilizar a restituição de eventual quantia aos cofres públicos, ressaltando que poderá ser verifi cada a existência de saldo fi nanceiro 
vinculado ao presente processo no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Cumpra-se.

ADV: FABRICIO PARZANESE DOS REIS (OAB 203899SP) - Processo 0705762-81.2019.8.02.0058 - Carta Precatória Cível - 
Objetos de cartas precatórias/de ordem - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Consorcio Nacional Volkswagem - Cumpra-se, na 
forma requerida pelo juízo deprecante. Após, retornem os autos com as homenagens de estilo.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0706129-76.2017.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Saúde - AUTORA: Maria Severina da Silva - DESPACHO Intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para que: a) junte aos 
autos relatório médico atualizado, de preferência na forma digitada, emitido por profi ssional com especialidade na respectiva área, com 
descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 
órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata, bem como para que informe se há alternativas aos fármacos requeridos e 
se o(a) autor(a) já foi submetido(a) a outro tratamento anterior; b) junte 3 (três) orçamentos dos medicamentos requeridos, tudo no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Não havendo manifestação, voltem-
me os autos conclusos para deliberação. Apresentando o(a) autor(a) a documentação, determino que sejam adotadas as seguintes 
providências: Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer circunstanciado, 
esclarecendo: a) se o medicamento é registrado na ANVISA ou está em fase experimental, bem como se o seu uso está autorizado 
pela agência para o tratamento requerido; b) se o medicamento está na lista ofi cial do Sistema Único de Saúde SUS ou em Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT); c) se o medicamento é adequado e indispensável para o tratamento da doença; d) se os 
fármacos fornecidos pelo SUS são inefi cientes para o tratamento da moléstia indicada; e) se há alternativas terapêuticas disponibilizadas 
pela rede pública e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos; Intime-se o réu, para que se manifeste sobre 
os orçamentos, no prazo de 5 (cinco) dias; Deverá a Secretaria deste juízo: a) juntar aos autos documentos de evidência científi ca (nota 
técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia 
ou produto requerido pela parte; b) certifi car se houve apresentação de contestação pelo réu; c) retifi car o assunto do processo junto 
ao Sistema de Automação da Justiça SAJ para “fornecimento de medicamentos”; Com a resposta do NatJus-AL (item 1) e a juntada do 
documento do item 3 letra a, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias; Por fi m, intime-se o representante 
do Ministério Público, para ofertar seu parecer, no prazo de 5 (cinco) dias; Ficam o Ministério Público e o réu cientifi cados do bloqueio 
de valores, bem como da prestação de contas constantes dos autos, para que requeiram ou adotem as providências que entenderem 
pertinentes para viabilizar a restituição de eventual quantia aos cofres públicos, ressaltando que poderá ser verifi cada a existência de 
saldo fi nanceiro vinculado ao presente processo no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Cumpra-se.

ADV: RAFAELA MACIAS GAZZANEO (OAB 9951/AL), ADV: WÂNIA ANDREA LUCIANA CHAGAS DUARTE DE FIGUEREDO 
CAMPOS (OAB 6718/AL) - Processo 0706152-22.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - AUTORA: 
Thaciane Ferreira da Rocha e outros - Interposto recurso de apelação pela parte requerida, 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: AGNES CAVALCANTE DA SILVA (OAB 14825/AL) - Processo 0706212-92.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Saúde 
- AUTORA: Claudivânia dos Santos Silva - DESPACHO Intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para que: a) junte aos autos relatório 
médico atualizado, de preferência na forma digitada, emitido por profi ssional com especialidade na respectiva área, com descrição da 
doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses 
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e insumos em geral, com posologia exata, bem como para que informe se há alternativas aos fármacos requeridos e se o(a) autor(a) já 
foi submetido(a) a outro tratamento anterior; b) junte 3 (três) orçamentos dos medicamentos requeridos, tudo no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Não havendo manifestação, voltem-me os autos 
conclusos para deliberação. Apresentando o(a) autor(a) a documentação, determino que sejam adotadas as seguintes providências: 
Ofi cie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Alagoas - NatJus-AL, para que emita parecer circunstanciado, esclarecendo: a) 
se o medicamento é registrado na ANVISA ou está em fase experimental, bem como se o seu uso está autorizado pela agência para o 
tratamento requerido; b) se o medicamento está na lista ofi cial do Sistema Único de Saúde SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT); c) se o medicamento é adequado e indispensável para o tratamento da doença; d) se os fármacos fornecidos 
pelo SUS são inefi cientes para o tratamento da moléstia indicada; e) se há alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública 
e que possuem os mesmos princípios ativos dos fármacos requeridos; Intime-se o réu, para que se manifeste sobre os orçamentos, 
no prazo de 5 (cinco) dias; Deverá a Secretaria deste juízo: a) juntar aos autos documentos de evidência científi ca (nota técnica ou 
parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou no banco de dados do NatJus-AL, relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto 
requerido pela parte; b) certifi car se houve apresentação de contestação pelo réu; c) retifi car o assunto do processo junto ao Sistema de 
Automação da Justiça SAJ para “fornecimento de medicamentos”; Com a resposta do NatJus-AL (item 1) e a juntada do documento do 
item 3 letra a, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias; Por fi m, intime-se o representante do Ministério 
Público, para ofertar seu parecer, no prazo de 5 (cinco) dias; Ficam o Ministério Público e o réu cientifi cados do bloqueio de valores, bem 
como da prestação de contas constantes dos autos, para que requeiram ou adotem as providências que entenderem pertinentes para 
viabilizar a restituição de eventual quantia aos cofres públicos, ressaltando que poderá ser verifi cada a existência de saldo fi nanceiro 
vinculado ao presente processo no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Cumpra-se.

ADV: WELMA MENDONCA NASCIMENTO (OAB 12392/SE) - Processo 0706364-72.2019.8.02.0058 - Mandado de Segurança - 
Nomeação - IMPETRANTE: Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva - Pelo exposto, homologo o pedido de desistência apresentado 
nos autos, extinguindo o processo, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno o(a) impetrante no 
pagamento das custas processuais, deixando de condena-lo(a), todavia, no pagamento de honorários advocatícios, por força do art. 25 
da Lei nº 12.016/09. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.

ADV: DR. GUILHERME INOJOSA FRAGOSO CAVALCANTI (OAB 15333/AL), ADV: YAN DE MEDEIROS PAVANELLI (OAB 12602/
AL) - Processo 0706744-32.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: Yan Augusto Macena Alves Feitoza - 
DESPACHO Intimem-se as partes para que informem se pretendem produzir outras provas, inclusive em audiência, com a devida 
especifi cação e indicação da fi nalidade, precisando as alegações de fato que as provas visam comprovar, no prazo comum de 15 
(quinze) dias, sob pena de preclusão. Superado o referido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 
deliberação. Cumpra-se.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Agnes Cavalcante da Silva (OAB 14825/AL)
Alberto Neves Macedo Silva (OAB 7741/AL)
Alfredo Francoly Barbosa Alves (OAB 9856/AL)
Cloves Bezerra de Souza (OAB 8642/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Dayane Emanuelle dos Santos Silva (OAB 13490/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Dr. Guilherme Inojosa Fragoso Cavalcanti (OAB 15333/AL)
FABRICIO PARZANESE DOS REIS (OAB 203899SP)
Fernando Macêdo Santos (OAB 14225/AL)
Gustavo Barbosa Giudicelli (OAB 146050/RJ)
Lindalvo Silva Costa (OAB 2164/AL)
Paula Nassar de Lima (OAB 8037/AL)
RAFAELA MACIAS GAZZANEO (OAB 9951/AL)
Wânia Andrea Luciana Chagas Duarte de Figueredo Campos (OAB 6718/AL)
Welma Mendonca Nascimento (OAB 12392/SE)
Yan de Medeiros Pavanelli (OAB 12602/AL)

5ª Vara de Arapiraca / Criminal - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO DOS SANTOS MESQUITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIANA SOUZA MELLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0547/2019
ADV: GALILEU FERNANDO GRISI FILHO (OAB 20593/BA), ADV: SANDRA ALVES BEZERRA (OAB 15094/AL) - Processo 0701892-

67.2015.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - VÍTIMA: Lider Alagoas Distribuidora LTDA - DESPACHO Defi ro o 
requerido às fl s. 124/125. Cumpra-se, na íntegra os comandos de fl s. 85/92. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Alfredo dos Santos 
Mesquita Juiz de Direito

Galileu Fernando Grisi Filho (OAB 20593/BA)
Sandra Alves Bezerra (OAB 15094/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO DOS SANTOS MESQUITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RINALDO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0548/2019
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ADV: SIDNEI JOSÉ DA SILVA (OAB 13785/AL) - Processo 0702038-11.2015.8.02.0058 - Ação Penal de Competência do Júri - 
Homicídio Qualifi cado - INDICIADO: Agnaldo Fabrisio Pereira Silva - Autos n° 0702038-11.2015.8.02.0058 Ação: Ação Penal de 
Competência do Júri Ministério Público: Ministério Público do Estado de Alagoas Indiciado: Agnaldo Fabrisio Pereira Silva Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do Despacho de fl s*, 
abro vista dos autos ao advogado da parte ré pelo prazo de 05 (cinco) dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. José Rinaldo de Melo 
Escrivão

Sidnei José da Silva (OAB 13785/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO DOS SANTOS MESQUITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RINALDO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0549/2019
ADV: RONALD ROZENDO LIMA (OAB 9570/AL) - Processo 0700308-24.2018.8.02.0069 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Roubo Majorado - INDICIADO: Nanderson da Silva Santana e outro - Cuida-se de pedido de revogação da medida cautelar de 
monitoramento eletrônico em favor do acusado Nanderson da Silva Santana, alegando, em síntese, que o réu é primário e necessita 
trabalhar para sustentar a sua família e que o uso do monitoramento eletrônico está constrangendo o réu a busca de melhorias (págs. 
295/296). Instado a se manifestar o Ministério Público opinou favorável ao pleito da defesa (págs. 303/304). Por sua vez, a Defesa Técnica 
de Elaine de Araújo Lima, também, requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando, em síntese, que 
a ré vem sofrendo transtorno com a instalação do equipamento, o qual vem apresentando defeitos constantemente (págs. 318/319). É, 
o sucinto, relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, destaco que as medidas cautelares impostas aos acusados, inclusive 
o monitoramento eletrônico, foram aplicadas diante das necessidades do caso concreto. Contudo, observando os argumentos trazidos 
pela defesa do acusado Nanderson e reforçado pelo Ministério Público, entendo prudente o deferimento do pleito, uma vez que sabemos 
da difi culdade que o país encontra-se em relação a emprego. Outrossim, é importante ressaltar que temos conhecimento dos defeitos 
apresentados pelos equipamentos de monitoramento, assim, entendo prudente, também, o deferimento do pleito da ré. Diante disto, 
sem muita delonga, DEFIRO o pleito das defesas e REVOGO o uso do monitoramento eletrônico a ambos, MANTENDO as demais 
condições impostas a eles e constante à págs. 146/151. Intime-se os réus da presente decisão, ressaltando que o descumprimento das 
medidas poderá ensejar nova segregação cautelar ou aplicação do monitoramento eletrônico. Ofi cie-se ao COPEN informando acerca 
da presente decisão. Alimente-se o histórico de partes. No mais, ao cartório para o cumprimento dos atos necessários para a realização 
da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de outubro de 2019, às 08:00 horas. Cumpra-se.

Ronald Rozendo Lima (OAB 9570/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO DOS SANTOS MESQUITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RINALDO DE MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0550/2019
ADV: JOÃO CARLOS FERREIRA AMARO CORREIA (OAB 15533/AL) - Processo 0703757-23.2018.8.02.0058 - Procedimento 

Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Marcelo José da Silva - Autos n°: 0703757-
23.2018.8.02.0058 Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Marcelo José 
da Silva ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro 
vista dos autos ao Advogado/Defensor Público da parte Marcelo José da Silva . Arapiraca, 10 de setembro de 2019 José Rinaldo de 
Melo Escrivão

João Carlos Ferreira Amaro Correia (OAB 15533/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0551/2019
ADV: CARLOS FERREIRA MAURÍCIO (OAB 4595/AL) - Processo 0000059-56.2014.8.02.0069 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Crimes do Sistema Nacional de Armas - INDICIADO: José Adelson dos Santos - Vulgo “Del” - Autos n° 0000059-56.2014.8.02.0069 
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Tipo Completo da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte 
Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\> Indiciado: José Adelson dos Santos - Vulgo “Del” 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. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Viviane Nunes Farias Analista Judiciário

ADV: LUIZ OLIVEIRA FILHO (OAB 3333/AL) - Processo 0004169-15.2006.8.02.0058 (058.06.004169-0) - Ação Penal de Competência 
do Júri - Crimes contra a vida - RÉU: Benito Pedro Neto - DESPACHO Nos termos do Art. 422 do Código de Processo Penal, dê-se 
vista dos autos às partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer as diligências que julgarem necessárias, bem apresentar rol de 
testemunhas a serem ouvidas em plenário. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito

ADV: DAYANE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA (OAB 13490/AL) - Processo 0700171-08.2019.8.02.0069 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - INDICIADO: Everton Luiz Bezerra da Silva - DECISÃO Cumprido o disposto no art. 
396-A e parágrafos, com a apresentação da Resposta Escrita à Acusação, deixo de absolver sumariamente o réu, por não vislumbrar 
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, na nova redação que lhe deu a Lei 11.719/2008. De fato, inexiste 
manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, o fato narrado constitui crime e a punibilidade do réu não 
está extinta. Diante do exposto, designo o dia 22/04/2020, às 08:30 horas para a audiência de instrução e julgamento, onde deverão ser 
tomadas as declarações do ofendido, se possível, e se procederá à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se necessário for, além de se 
oportunizar o exercício da ampla defesa ao réu, através de seu interrogatório, tudo na forma do art. 400 do CPP, cujo prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias não pôde ser observado, no caso em epígrafe, em virtude do acúmulo de serviço desta Vara. Procedam-se às 
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notifi cações, intimações e requisições necessárias à realização da audiência, advertindo as testemunhas de que o não comparecimento 
à referida audiência poderá fi gurar crime de desobediência, conforme prevê o art. 330 do Código penal, e acarretará sua condução 
coercitiva por parte da autoridade policial, além da instauração do Inquérito Policial para a apuração do crime supra mencionado. 
Determino, ainda, que se faça constar na intimação do réu a advertência de que o seu não comparecimento implicará em revelia e nas 
consequências legais dela decorrentes. Caso não seja o réu localizado para ser intimado pessoalmente, determino que seja intimado por 
Edital com prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se com tempo sufi ciente à adoção de todas as providências, inclusive da citação editalícia, 
se necessária. Caso alguma das testemunhas ou o réu resida em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória com a fi nalidade de 
que seja realizada sua intimação e oitiva em data e horário designados pelo Juízo deprecado. Ressalte-se que, caso seja constatada 
a presença dos requisitos objetivos e subjetivos expressos no Art. 89 da Lei nº 9.099/95, antes de iniciar a audiência de Instrução e 
Julgamento, deverá ser ofertada ao réu Proposta de Suspensão Condicional do Processo. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Alfredo 
dos Santos Mesquita Juiz de Direito

ADV: MARCOS ANTONIO DA SILVA FREIRE (OAB 6814/SE) - Processo 0700299-33.2016.8.02.0069 - Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: FALECIDO Jonnhatan Barbosa Souza e outros - Autos n°: 0700299-
33.2016.8.02.0069 Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Indiciante: Delegado de Policia do 52º DP-4º DRP de Arapiraca/
AL Indiciado: FALECIDO Jonnhatan Barbosa Souza e outros ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado/Defensor Público da parte Michael Douglas 
Cardoso Silva Claudevan Pereira da Silva e Jonnatan Barbosa Souza. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 José Rinaldo de Melo 
Escrivão

ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL) - Processo 0701234-04.2019.8.02.0058 - Inquérito Policial - Homicídio Qualifi cado 
- REPTADO: Diego Francisco Caetano dos Santos - Como requer o Ministério Público. Ao cartório para as devidas diligências e 
cumprimentos solicitados pelo Parquet. Ofi cie-se as operadoras. Cumpra-se, também, na íntegra, o despacho proferido à pág. 219.

ADV: IVANÉCIA FREIRE DINIZ MENEZES (OAB 10985/AL) - Processo 0702713-71.2015.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Roubo Majorado - INDICIADO: Jadeilson da Silva Santos e outros - DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo do Edital de 
fl s. 180, certifi cando nos autos. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito

ADV: SIDNEI JOSÉ DA SILVA (OAB 13785/AL) - Processo 0702755-86.2016.8.02.0058 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - 
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - AUTOR: ministério Público de Alagoas - RÉU: Ubiratan Ferreira de Oliveira “BIRA” e outro - Autos 
n°: 0702755-86.2016.8.02.0058 Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Autor: ministério Público de Alagoas Réu: Ubiratan 
Ferreira de Oliveira “BIRA” e outro ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao /Defensor Público da parte Denyson Guedes de Melo Ubiratan Ferreira de Oliveira “BIRA” 
pelo prazo de 05 dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 José Rinaldo de Melo Escrivão

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL), ADV: MARCOS JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS (OAB 8641/AL), ADV: JOSÉ 
ALVES DA SILVA JÚNIOR (OAB 16204/AL), ADV: RODRIGHO VICTOR DA SILVA RIOS (OAB 16080/AL), ADV: IGOR RAPHAEL VIEIRA 
TARGINO (OAB 15726/AL), ADV: SIDNEI JOSÉ DA SILVA (OAB 13785/AL), ADV: JOÃO PAULO MACEDO SILVA VIANA (OAB 13590/
AL) - Processo 0702800-85.2019.8.02.0058 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - REPTADO: S.T.N. - I.F.M.T. - 
E.N.D. - Intime-se o réu Igor Fabian Menezes Targino para tomar ciência do pedido de renúncia à pág. 481 e, no prazo de 10 (dez) dias, 
constituir novo advogado, sob o privilegio de ser nomeada a Defensoria Pública para atuar no processo. No mais, cumpra-se os atos 
necessários para a realização de audiência de instrução e julgamento (continuação), observando os comandos proferido em audiência 
à págs. 476/477.

ADV: CLAUDIO JOSE FERREIRA DE LIMA CANUTO (OAB 5821/AL), ADV: ROOLEMBERG ALMEIDA E SILVA (OAB 5496/AL), 
ADV: JOSÉ TIAGO GAMA NASCIMENTO (OAB 15850/AL) - Processo 0703027-75.2019.8.02.0058 - Representação Criminal/Notícia de 
Crime - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral - REPTADO: A.C.V.M. - VÍTIMA: P.M.C. - Ofi cie-
se a Autoridade Policial para, no prazo de 10 (dez) dias, remeter o cumprimento das diligências solicitadas nos itens 01 e 02 constantes à 
pág. 557. No mais, em face do teor da certidão de pág. 601, verifi ca-se que há incidente de restituição de coisas apreendidas apensado 
nestes autos, assim, aguarde-se o aparelho em cartório até o julgamento do mesmo.

ADV: JOÃO CARLOS FERREIRA AMARO CORREIA (OAB 15533/AL) - Processo 0703757-23.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Marcelo José da Silva - Alegações Finais

ADV: ROBERTO ALAN TORRES DE MESQUITA (OAB 100000/AL) - Processo 0703950-72.2017.8.02.0058 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Estupro - REPTADO: G.B.S. - DECISÃO Cumprido o disposto no art. 396-A e parágrafos, com a apresentação 
da Resposta Escrita à Acusação, deixo de absolver sumariamente o réu, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 397 do CPP, na nova redação que lhe deu a Lei 11.719/2008. De fato, inexiste manifesta causa excludente da ilicitude 
do fato ou da culpabilidade do agente, o fato narrado constitui crime e a punibilidade do réu não está extinta. Diante do exposto, designo 
o dia 24/10/2019, às 10:00 horas para a audiência de instrução e julgamento, onde deverão ser tomadas as declarações do ofendido, 
se possível, e se procederá à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como aos esclarecimentos 
dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se necessário for, além de se oportunizar o exercício da ampla 
defesa ao réu, através de seu interrogatório, tudo na forma do art. 400 do CPP, cujo prazo máximo de 60 (sessenta) dias não pôde ser 
observado, no caso em epígrafe, em virtude do acúmulo de serviço desta Vara. Procedam-se às notifi cações, intimações e requisições 
necessárias à realização da audiência, advertindo as testemunhas de que o não comparecimento à referida audiência poderá fi gurar 
crime de desobediência, conforme prevê o art. 330 do Código penal, e acarretará sua condução coercitiva por parte da autoridade 
policial, além da instauração do Inquérito Policial para a apuração do crime supra mencionado. Determino, ainda, que se faça constar 
na intimação do réu a advertência de que o seu não comparecimento implicará em revelia e nas consequências legais dela decorrentes. 
Caso não seja o réu localizado para ser intimado pessoalmente, determino que seja intimado por Edital com prazo de 20 (vinte) dias. 
Cumpra-se com tempo sufi ciente à adoção de todas as providências, inclusive da citação editalícia, se necessária. Caso alguma das 
testemunhas ou o réu resida em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória com a fi nalidade de que seja realizada sua intimação e 
oitiva em data e horário designados pelo Juízo deprecado. Atualize-se o Histórico de Partes. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Alfredo 
dos Santos Mesquita Juiz de Direito

ADV: JOÃO PAULO MACEDO SILVA VIANA (OAB 13590/AL) - Processo 0705004-05.2019.8.02.0058 - Auto de Prisão em Flagrante 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Alvaro Antonio Araujo da Silva e outro - Ofi cie-se à autoridade policial, requisitando 
a remessa do competente Inquérito Policial, devidamente relatado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público 
para se manifestar do pleito da defesa.

ADV: MOISÉS GONÇALVES SANTOS (OAB 14027/AL), ADV: MAXSUEL VICENTE DA SILVA (OAB 13945/AL) - Processo 
0705272-30.2017.8.02.0058 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Valmir Feitosa de Lima - Compulsando 
atentamente os autos, observa-se que houve o devido cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu (págs. 193/202), 
diante disto, atualize-se o histórico de partes, incluindo a tarja preta para identifi car o processo como sendo de réu preso. Outrossim, 
para evitar possível nulidade processual, cite-se o réu, na forma da lei, bem como o intime para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar ciência 
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do pedido de renúncia de pág. 152 e, querendo, constituir novo advogado, sob o privilegio de ser nomeada a Defensoria Pública para 
atuar no feito. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de réu preso.

ADV: LUCAS MONTEIRO VALENÇA (OAB 11200/AL) - Processo 0706507-03.2015.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Prisão Preventiva - RÉU: Geovane Silva de Lima - Certifi co que, em cumprimento ao mandado acima indicado, compareci ao endereço 
nele descrito, às 11:00 horas do dia 06/09/2019, onde Maxwel Firmino Ferreira informou que o destinatário mudara-se para local incerto 
havia aproximadamente 5 meses, inclusive, afi rmou que o mesmo saiu e deixou aluguel atrasado. Deste modo, DEIXEI DE INTIMAR 
Geovane Silva de Lima. O referido é verdade; dou fé.

ADV: DOUGLAS EDUARDO ALVES DE LIMA (OAB 15386/AL), ADV: PAULO VICTOR NOVAIS FLORÊNCIO DA SILVA (OAB 10502/
AL) - Processo 0800146-07.2017.8.02.0058 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - DENUNCIDO: Wallysson 
da Silva Fernandes e outro - Cumprido o disposto no art. 396-A e parágrafos, com a apresentação da Resposta Escrita à Acusação de 
págs. 156/157, deixo de absolver sumariamente o réu José Claúdio da Silva, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 397 do CPP, na nova redação que lhe deu a Lei 11.719/2008. De fato, inexiste manifesta causa excludente da ilicitude 
do fato ou da culpabilidade do agente, o fato narrado constitui crime e a punibilidade da ré não está extinta. Diante do exposto, designo 
o dia 07/04/2020, às 11:00 horas para a audiência de instrução e julgamento, onde deverão ser tomadas as declarações do ofendido, 
se possível, e se procederá à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como aos esclarecimentos 
dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se necessário for, além de se oportunizar o exercício da ampla 
defesa ao réu, através de seu interrogatório, tudo na forma do art. 400 do CPP, cujo prazo máximo de 60 (sessenta) dias não pôde ser 
observado, no caso em epígrafe, em virtude do acúmulo de serviço desta Vara. Procedam-se às notifi cações, intimações e requisições 
necessárias à realização da audiência, advertindo as testemunhas de que o não comparecimento à referida audiência poderá fi gurar 
crime de desobediência, conforme prevê o art. 330 do Código penal, e acarretará sua condução coercitiva por parte da autoridade 
policial, além da instauração do Inquérito Policial para a apuração do crime supra mencionado. Determino, ainda, que se faça constar 
na intimação do réu a advertência de que o seu não comparecimento implicará em revelia e nas consequências legais dela decorrentes. 
Caso não seja o réu localizado para ser intimado pessoalmente, determino que seja intimado por Edital com prazo de 20 (vinte) dias. 
Cumpra-se com tempo sufi ciente à adoção de todas as providências, inclusive da citação editalícia, se necessária. Em relação ao réu 
WALLYSSON DA SILVA FERNANDES, vulgo “TIRIRICA”, considerando o teor da certidão de pág. 151, determino que os autos sejam 
apartados, extraindo-se cópia integral do presente processo, e tombados com número próprio, passando o presente Processo a correr 
somente em desfavor a JOSÉ CLAÚDIO DA SILVA, certifi cando-se nos autos.

ADV: JOSÉ VALTER SANTOS (OAB 11268/AL) - Processo 0800196-96.2018.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Furto Qualifi cado - RÉU: Clécia Pereira do Nascimento - Assentada - Genérico

Adriano Silva de Lima (OAB 11157/AL)
André Chalub Lima (OAB 7405B/AL)
Carlos Ferreira Maurício (OAB 4595/AL)
Claudio Jose Ferreira de Lima Canuto (OAB 5821/AL)
Dayane Emanuelle dos Santos Silva (OAB 13490/AL)
Douglas Eduardo Alves de Lima (OAB 15386/AL)
Igor Raphael Vieira Targino (OAB 15726/AL)
Ivanécia Freire Diniz Menezes (OAB 10985/AL)
João Carlos Ferreira Amaro Correia (OAB 15533/AL)
João Paulo Macedo Silva Viana (OAB 13590/AL)
José Alves da Silva Júnior (OAB 16204/AL)
José Tiago Gama Nascimento (OAB 15850/AL)
José Valter Santos (OAB 11268/AL)
Lucas Monteiro Valença (OAB 11200/AL)
Luiz Oliveira Filho (OAB 3333/AL)
Marcos Antonio da Silva Freire (OAB 6814/SE)
Marcos José Barbosa dos Santos (OAB 8641/AL)
Maxsuel Vicente da Silva (OAB 13945/AL)
Moisés Gonçalves Santos (OAB 14027/AL)
Paulo Victor Novais Florêncio da Silva (OAB 10502/AL)
Roberto Alan Torres de Mesquita (OAB 100000/AL)
Rodrigho Victor da Silva Rios (OAB 16080/AL)
Roolemberg Almeida e Silva (OAB 5496/AL)
Sidnei José da Silva (OAB 13785/AL)

5ª Vara de Arapiraca / Criminal - Atos Cartorários e Editais

Autos nº: 0705272-30.2017.8.02.0058
Ação: Ação Penal de Competência do Júri
Representante: Delegado de Policia Civil do DHA-Arapiraca/AL
Réu: Valmir Feitosa de Lima
Intimando(a)(s): VALMIR FEITOSA DE LIMA, (Alcunha: “BIBI”), Brasileira, Casado, RG 1810844SSP/AL, CPF 077.055.834-88, pai 

José Feitosa de Lima, mãe Tereza Vitalino dos Santos, Nascido/Nascida 18/11/1981, Sítio Capím do Umbuzeiro, 97, Zona Rural, CEP 
57300-000, Arapiraca - AL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 15 DIAS

Objetivo: Intimação do Réu Valmir Feitosa de Lima da Renúncia de seus advogados, Drs. Maxuel Vicente da Silva, OAB/AL 13.945 e 
Moisés Gonçalves Santos, OAB/AL 14.027 e para a constituição de novo procurador, sob pena de lhe ser nomeado a Defensoria Pública 
para atuar nos autos. Prazo Fixado: 15 (quinze) dias.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de 
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo supra 
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mencionado, no lapso de tempo fi xado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e publicado na forma da lei.

Arapiraca, 05 de setembro de 2019.

Alfredo dos Santos Mesquita
Juiz de Direito

Autos nº: 0004124-69.2010.8.02.0058
Ação: Ação Penal de Competência do Júri.
Autor: A Justiça Pública da Comarca de Arapiraca/AL
Réu: Cássio de Morais
Intimando(a)(s): CÁSSIO DE MORAIS, (Outros nomes: NINHO ou ADRIANO SILVA DE SOUSA), Brasileira, pai Ednelson Silva de 

Sousa, mãe Rosa de Morais, de cor Pardo, natural de Maceió - AL, com endereço à Loteamento Barra Mar, Atrás do restaurante Vila 
Niquim, Vila Niquim, CEP 57300-000, Barra de Sao Miguel - AL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA  AÇÃO PENAL
COM PRAZO DE 90 DIAS (art. 392, do CPP)

Parte Conclusiva da Sentença: SENTENÇA O Representante do Ministério Público com ofício nesta Vara ofereceu denúncia contra 
CÁSSIO DE MORAIS, devidamente qualifi cado na exordial, como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, II, do Código Penal 
Brasileiro. Narra na inicial acusatória que, no dia 20 de junho de 2010, Jadielson Batista da Silva teria vindo a óbito depois de ser atingido 
por disparo de arma de fogo efetuado por Cássio de Morais. Recebida a denuncia e após a instrução do processo, foi o denunciado 
pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sessão esta designada para o dia de hoje. Nesta, após os procedimentos 
pertinentes, foram submetidos os quesitos regularmente formulados à apreciação dos senhores jurados, que: por 04 (quatro) ou mais 
votos reconheceram que Jadielson Batista da Silva foi vítima de disparo de arma de fogo, que lhe ocasionou as lesões descritas no 
exame cadavérico de fl s. 41/44, responsáveis por seu óbito; por 04 (quatro) ou mais votos reconheceram que o réu foi o autor do 
disparo; por 04 (quatro) ou mais votos condenaram o réu; por 04 (quatro) ou mais votos entenderam que o réu não cometeu o crime 
impelido por motivo fútil. ANTE O EXPOSTO e considerando que o Tribunal do Júri, soberano em suas decisões, decidiu que o réu 
CÁSSIO DE MORAIS, praticou o crime de homicídio simples contra a vítima JADIELSON BATISTA DA SILVA, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu às sanções do Art. 121, caput, do CPB, razão pela qual passo a 
dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no Art. 68, caput, do mesmo Códex. Analisadas as diretrizes do art. 
59 do Código Penal, denota-se que o Réu agiu com a culpabilidade normal do tipo, não havendo o que valorar; não constam nos autos 
informações capazes de auferir ao réu maus antecedentes; não há elementos sufi cientes para valorar a personalidade e a conduta social 
do Acusado; o motivo do delito não o desfavorece, uma vez que, pelo demonstrado nos autos, o motivo do delito não o desfavorece; as 
consequências penais e extrapenais são comuns ao tipo; a vítima não contribuiu para a prática do delito; as circunstâncias do crime não 
desfavorecem ao réu. Assim, fi xo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, motivo pela qual torno-a em defi nitiva. A pena fi xada deverá ser cumprida em 
regime inicialmente semi-aberto, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas 
processuais, uma vez que a Defesa foi promovida pela Defensoria Pública, restando demonstrado que o mesmo não possui condições 
fi nanceiras de arcar com o referido encargo. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, tomem-se 
as seguintes providências: 1) Lance-se o nome do Condenado no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro no sistema 
eletrônico; 2) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de multa, conforme o art. 686 do CPP; 3) Proceda-se à confecção 
da guia de execução, remetendo-a ao Juízo das Execuções Criminais; 4) Para os fi ns do art. 809 do CPP, comunique-se ao CIBJEC e 
à Secretaria de Defesa Social, inclusive para alimentação do INFOSEG; 5) Comunique-se ao Cartório Eleitoral para os fi ns do art. 15, 
caput e III, da CF, enviando-se cópia da presente sentença. Sentença publicada na Sessão do Júri, presentes intimados. Intime-se o 
réu por Edital, com prazo de 90 (noventa) dias. Registre-se.Cumpra-se. Arapiraca,30 de agosto de 2019. Alfredo dos Santos Mesquita 
Juiz de Direito Prazo para Recurso: 5 (cinco) dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em 
local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como 
INTIMADA(S) quanto ao teor da sentença prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte superior deste edital, bem como 
para interpor(em) o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume 
e publicado na forma da lei.

Arapiraca, 10 de setembro de 2019.

Alfredo dos Santos Mesquita
Juiz de Direito

6ª Vara de Arapiraca / Cível Residual - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0962/2019
ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL), ADV: LÍVIA BARBOSA TAVARES (OAB 7873/AL) - Processo 0001325-

14.2014.8.02.0058 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Moacir Araújo dos Santos - RÉU: telefonica Brasil 
S.A ( vivo) - Ato Ordinatório: Interposto recurso de apelação pela parte XXX, 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 
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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. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Jailson Sousa Veras Analista Judiciário

João Carlos Leão Gomes (OAB 6922/AL)
Lívia Barbosa Tavares (OAB 7873/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0964/2019
ADV: JOÃO FERREIRA NEVES JÚNIOR (OAB 11846/AL) - Processo 0703578-89.2018.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 

Ordinária - AUTOR: Antonio Amorim Dantas - Jaqueline Alves Dantas - 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 laudo de avaliação de fl s. 57-58, no prazo de 
15 (quinze) dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Jailson Sousa Veras Analista Judiciário

João Ferreira Neves Júnior (OAB 11846/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0965/2019
ADV: JULIANA MILITÃO CORREIA (OAB 16074/AL) - Processo 0705439-76.2019.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Extraordinária 

- AUTOR: Luis Carlos Lima dos Santos - Gerlane dos Santos Nemézio - 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 fl s. 37, no prazo de 15 (quinze) 
dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Jailson Sousa Veras Analista Judiciário

Juliana Militão Correia (OAB 16074/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0966/2019
ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL) - Processo 0702537-58.2016.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição 

- AUTORA: Ana Magna Alves Lima - (...) No mesmo prazo, ainda, necessário que a autora promova a citação da ex-esposo, Sr. Marcos 
Alves da Silva, posto que a averbação do divórcio se deu em 28/11/2011, e considerando a espécie de usucapião (ordinário,de imóvel 
urbano), em razão do lapso temporal da aquisição da posse (10 anos), necessário a citação do ex esposo ou sua manifestação sobre 
a concordância da ação apenas em nome do requerente, tendo em vista que a Requerente casou-se em 16/11/1995 e informa que 
adquiriu a posse do imóvel usucapiendo em 18/12/2003.Por tratar-se de Ação de Usucapião, necessário que o requerente, no prazo 
assinalado, comprove o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art.333, inciso I do Código de Processo Civil), apresentando provas 
da posse alegada.Com relação ao tipo de provas aceitáveis para tal fi m, o Ministério Público tem se posicionado no sentido de serem 
apresentadas declarações de, pelo menos 03(três) testemunhas, acompanhadas de fotocópia de documentos pessoais, com a mesma 
assinatura fi rmada na declaração (como, por exemplo RG). A declaração, todavia, deverá constar o seguinte: 1.Tempo em que a pessoa 
conhece o Autor; 2.Se conhece o imóvel usucapiendo, e se há construção no local; 3.Há quanto tempo o autor exerce a posse sobre o 
bem e se a posse é exercida de forma contínua e ininterrupta; 4. Se terceira pessoa também já fi rmou ser a verdadeira proprietária ou 
possuidora do bem; 5. De que forma se deu a aquisição do bem pelo autor;6.Quem era o antigo proprietário ou o possuidor do bem; 7. 
Se o imóvel é usado para moradia do autor ou outra pessoa.Caso não tenha condições de apresentarem a documentação mencionada 
no item anterior, deverá a parte autora postular por realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas.Após 
o cumprimento das diligências supra-citadas:Citem-se os confrontantes, por mandado, para querendo, contestarem a presente no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, não sendo admitido a substituição por cartas de anuência. Citem-se os possíveis interessados por edital 
(prazo do edital: 20 dias), para querendo, promoverem contestação no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Notifi quem-se as Fazendas 
da União, do Estado e do Município, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, promoverem manifestação sobre o imóvel usucapiendo. 
Dê-se vista ao membro do Ministério Público.Cumpra-se.Arapiraca(AL), 09 de junho de 2016.Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz 
de Direito

José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0960/2019
ADV: PAULO CÉSAR NUNES DA SILVA (OAB 14338/AL), ADV: TIAGO RISCO PADILHA (OAB 7279/AL), ADV: THYAGO BEZERRA 

SAMPAIO (OAB 7488/AL), ADV: CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO SANTOS (OAB 15784/BA), ADV: RODRIGO MONTEIRO DE 
ALCANTARA (OAB 9580/AL) - Processo 0000582-43.2010.8.02.0058 (058.10.000582-6) - Procedimento Ordinário - Indenização por 
Dano Moral - REQUERENTE: Ricardo Barreto Dantas - REQUERIDO: Barros Melo Comunicação Ltda - DESPACHO Intimem-se 
as partes a fi m de que, no prazo de 05 (cinco) dias informem seu interesse na designação de audiência de conciliação, bem como 
se existem mais provas a serem produzidas nos presentes autos. Cumpra-se. Publique-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. 
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Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito
ADV: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (OAB 5076E/AL), ADV: MÁRCIO ROBERTO TORRES (OAB 7223/AL), ADV: LUIZ 

RICARDO NOBRE PESSOA (OAB 5166/AL), ADV: MARIA DO SOCORRO VAZ TORRES (OAB 3788A/AL), ADV: MICHAEL VIEIRA 
DANTAS (OAB 12564/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL) - Processo 0001168-46.2011.8.02.0058 
- Procedimento Ordinário - Obrigações - REQUERENTE: Giliarde dos Santos Gomes - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamento 
S.A - DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, especialmente 
quanto ao interesse na designação de audiência de conciliação, bem como produção de provas (especifi cando-se, desde já, quais 
pretendem produzir). Ressalto que o silêncio será entendido como negativa, quando dar-se-á por encerrada a fase instrutória. Após, 
voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL), ADV: LUÍZ SOUZA LIBERAL (OAB 5930/AL) - Processo 
0001560-54.2009.8.02.0058 (058.09.001560-3) - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Fernando Pacheco da Silva - DESPACHO 
Intime-se o autor - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não 
havendo manifestação da parte autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para 
sentença por ausência de interesse processual. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL), ADV: LÍVIA BARBOSA TAVARES (OAB 7873/AL) - Processo 0002153-
54.2007.8.02.0058 (058.07.002153-5) - Procedimento Ordinário - Processo e Procedimento - AUTOR: Sílvio Malaquias dos Santos 
- RÉU: Banco Real AMRO BANK - DESPACHO Intime-se o autor - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu 
interesse no prosseguimento do feito. Não havendo manifestação da parte autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque 
o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ÉLIO CARMO SANTOS (OAB 1068/AL), ADV: XÊNIA CARMO DO NASCIMENTO SANTOS (OAB 6774/AL), ADV: 
SIDNEY TAVARES OLIVEIRA (OAB 3853/AL) - Processo 0004467-07.2006.8.02.0058 (058.06.004467-2) - Monitória - Pagamento - 
REQUERENTE: José Pedro de Farias - REQUERIDO: Rogério Auto Teófi lo - LITSPASSIV: José Luciano Barbosa da Silva - DESPACHO 
Nos termos do art. 95, do CPC, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o depósito dos honorários 
periciais, conforme apresentado pelo assistente técnico às fl s. 234/235. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL), ADV: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 7529A/AL) - Processo 
0005442-19.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Grinaura Alice dos Santos 
Borges - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - DESPACHO Intimem-se as partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 
há provas a produzirem nos presentes autos, momento deverão especifi car as que requererem. Em não havendo manifestação, dar-
se-á por encerrada a instrução processual. Encerrada a instrução, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias 
apresentem suas alegações fi nais. Após, voltem-me conclusos os autos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLOS ANDRÉ CANUTO DE ARAÚJO (OAB 5061/AL), ADV: NIELSON MOREIRA DIAS JÚNIOR (OAB 21461/PE), ADV: 
MARCO VINICIUS PIRES BASTOS (OAB 9366/AL), ADV: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA (OAB 11779/AL) - Processo 
0666882-84.2000.8.02.0058 (058.00.666882-9) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: 
BNB Banco do Nordeste do Brasil S.A - EXECUTADO: Luciano dos Santos Silva - Josefa Maria dos Santos - TERCEIRO I: Felipe Lira 
de Almeida Silva - DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Após, 
voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANA PAULA LEIKO SAKAUIE (OAB 159886/SP), ADV: KÁTIA ROSA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 166.017/SP) - Processo 
0666978-65.2001.8.02.0058 (058.01.666978-9) - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - REQUERENTE: Grendene S/A - 
REQUERIDA: Telma Cristina Souza - ME - DESPACHO Intimem-se as partes a fi m de que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 
se existe interesse na designação de audiência de conciliação e/ou produção provas. Advertindo-se, desde já, que a ausência de 
manifestação será entendida como desinteresse, quando dar-se-á por encerrada a instrução e serão os autos conclusos à sentença. 
Publique-se.. Arapiraca, 07 de setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ELIANE FERREIRA DE MORAIS E SILVA (OAB 2587/AL) - Processo 0700938-55.2014.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A - DESPACHO Intime-se a parte autora 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca da certidão de fl s. 43. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 107414/SP) - Processo 0701072-09.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Toyota do Brasil - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 95, concedendo 
ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para regularização processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo 
de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL) - Processo 0701637-07.2018.8.02.0058 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 
- Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Luisa da Fonseca Barros - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e 
DEFIRO a expedição de alvará para autorizar o requerente a levantar os valores existentes em nome de LUIS NUNES BARROS (fl . 25). 
Por conseguinte, julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Despesas processuais pelo requerente, suspensa, entretanto, 
a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Serve a presente sentença como ofício/alvará/mandado. Esgotadas 
as medidas, arquivem-se com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: LUIZ GUSTAVO SANTANA DE CARVALHO (OAB 6125/AL), ADV: DANIELA CAMPOS CERULLO (OAB 6679/AL) - Processo 
0703142-04.2016.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - EXEQUENTE: Dismoto Distribuidora de Motocicletas 
Ltda. - DESPACHO Reitero o despacho de fl s. 37, no sentido de determinar ao Exequente que faça juntar aos autos os documentos 
necessários à homologação do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 
de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL), ADV: RITA DA CÁSSIA SILVA (OAB 9492/AL) - Processo 0704287-61.2017.8.02.0058 - 
Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - AUTORA: Josefa Nelma Barbosa da Silva - RÉU: Banco Itau Bmg Consignado 
S/A - DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de fl s. 192. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JORGIANA GASPAR FEITOSA (OAB 11506/AL) - Processo 0704489-67.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Contratos 
de Consumo - AUTOR: Miguel Dantas Pereira - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 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, fi ca 
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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Arapiraca, 10 de 
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setembro de 2019 Rodrigo Santos Passos Técnico Judiciário
ADV: MARCOS ANTÔNIO CUNHA CAJUEIRO (OAB 5661/AL) - Processo 0704521-72.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 

Indenização por Dano Moral - AUTORA: Jeane Barros da Silva Brito - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos 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, fi ca 
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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Arapiraca, 10 de 
setembro de 2019 Rodrigo Santos Passos Técnico Judiciário

ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL) - Processo 0705616-40.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Desconto em folha de pagamento - AUTOR: José Antonio Dias - DESPACHO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 
manifestar-se sobre a contestação. Após esse prazo, intimem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias para informarem sobre o interesse 
em conciliar ou apresentar provas, importando o silêncio em anuência ao julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Arapiraca, 07 de 
setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL), ADV: NADJA ALVES WANDERLEY DE MELO (OAB 
5624/AL), ADV: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 3564A/AL) - Processo 0706023-17.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: José Claudio da Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - 
DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações fi nais. Após, voltem-me 
os autos conclusos à sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: EVELYNE NAVES MAIA (OAB 6567/AL), ADV: PATRÍCIA FERREIRA ROCHA (OAB 7077/AL), ADV: ADRIANA BENNI DOS 
SANTOS MONTEIRO (OAB 13201/AL) - Processo 0706204-52.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de 
Contrato - AUTOR: Marcelo Ferreira da Silva - RÉU: Boaterra Automoveis de Arapiraca Ltda - DESPACHO Intimem-se as partes, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há provas a produzirem nos presentes autos, momento deverão especifi car as que 
requererem. Em não havendo manifestação, dar-se-á por encerrada a instrução processual. Encerrada a instrução, intimem-se as partes 
para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias apresentem suas alegações fi nais. Após, voltem-me conclusos os autos para sentença. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/RE), ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/
AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL), ADV: JÚLIA LENITA GOMES DE QUEIROZ (OAB 9667/AL), 
ADV: GILVANA RIBEIRO CABRAL (OAB 7134B/AL) - Processo 0707553-22.2018.8.02.0058 - Liquidação por Arbitramento - Expurgos 
Infl acionários / Planos Econômicos - AUTOR: Francisco Mateus de Santana - RÉU: Banco do Brasil - DESPACHO Intimem-se as partes 
no prazo de 05 (cinco) dias para informarem sobre o interesse em conciliar ou apresentar provas, importando o silêncio em anuência ao 
julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Publique-se. Arapiraca, 07 de setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: BEATRIZ MIRO ROUCE PRADINES DE MENEZES (OAB 15504/AL), ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 
3967/AL) - Processo 0707658-33.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - REQUERENTE: José Odilon Filho - 
DESPACHO Intime-se o autor para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão de fl s. 26, requerendo o que 
entender de direito. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0708320-60.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no 
artigo 2.º, XIII, do Provimento n.º 13/2009, e do Provimento nº 45/2016, artigo 37, §1º, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas, fi ca a parte autora intimada, na pessoa do(a) advogado(a), para fornecer os meios necessários para cumprimento de busca e 
apreensão de bens, como determina o artigo 41 do provimento 45/2016, uma vez que, houve a expedição e remessa do mandado de 
busca e apreensão para a Central de Mandados. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Rodrigo Santos Passos Técnico Judiciário

Adriana Benni dos Santos Monteiro (OAB 13201/AL)
Amandio Ferreira Tereso Júnior (OAB 107414/SP)
Ana Paula Leiko Sakauie (OAB 159886/SP)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529A/AL)
Beatriz Miro Rouce Pradines de Menezes (OAB 15504/AL)
Carlos André Canuto de Araújo (OAB 5061/AL)
Carlos Benedito Lima Franco Santos (OAB 15784/BA)
Daniela Campos Cerullo (OAB 6679/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Eliane Ferreira de Morais e Silva (OAB 2587/AL)
Élio Carmo Santos (OAB 1068/AL)
Evelyne Naves Maia (OAB 6567/AL)
Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
Gabriel Lucio Silva (OAB 8343/AL)
Gilvana Ribeiro Cabral (OAB 7134B/AL)
Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB 12169A/AL)
João Alves Barbosa Filho (OAB 3564A/AL)
João Carlos Leão Gomes (OAB 6922/AL)
Jorgiana Gaspar Feitosa (OAB 11506/AL)
José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
Júlia Lenita Gomes de Queiroz (OAB 9667/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/RE)
Juliana Fernandes dos Santos (OAB 5076E/AL)
Karoline Maria Machado Correia (OAB 11779/AL)
Kátia Rosa Machado de Oliveira (OAB 166.017/SP)

Lívia Barbosa Tavares (OAB 7873/AL)
Luiz Gustavo Santana de Carvalho (OAB 6125/AL)
Luiz Ricardo Nobre Pessoa (OAB 5166/AL)
Luíz Souza Liberal (OAB 5930/AL)
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Márcio Roberto Torres (OAB 7223/AL)
Marco Vinicius Pires Bastos (OAB 9366/AL)
Marcos Antônio Cunha Cajueiro (OAB 5661/AL)
Maria do Socorro Vaz Torres (OAB 3788A/AL)
Michael Vieira Dantas (OAB 12564/AL)
Nadja Alves Wanderley de Melo (OAB 5624/AL)
Nielson Moreira Dias Júnior (OAB 21461/PE)
PATRÍCIA FERREIRA ROCHA (OAB 7077/AL)
Paulo César Nunes da Silva (OAB 14338/AL)
Rita da Cássia Silva (OAB 9492/AL)
Rodrigo Monteiro de Alcantara (OAB 9580/AL)
Rogério Ricardo Lucio de Magalhães (OAB 5576/AL)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Sidney Tavares Oliveira (OAB 3853/AL)
Thyago Bezerra Sampaio (OAB 7488/AL)
Tiago Risco Padilha (OAB 7279/AL)
Welhington Wanderley da Silva (OAB 3967/AL)
Xênia Carmo do Nascimento Santos (OAB 6774/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNI ALFREDO DE OLIVEIRA JATUBÁ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALYNA LUIZA DE AGUIAR BARBOSA BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0961/2019
ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG) - Processo 0700016-77.2015.8.02.0058 - Procedimento Sumário - 

Dano Moral - AUTOR: Luiz Claúdio Branco Pires - REQUERIDO: SAMSUNG DA AMAZÔNIA S.A. - CERTIDÃO CERTIFICO, para os 
devidos fi ns, que a guia atualizada das custas fi nais é retirada pela contadoria, podendo a parte solicitar diretamente no referido setor, 
independentemente de remessa dos autos, tendo em vista que os cálculos já constam no processo. O referido é verdade, do que dou 
fé.

ADV: RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL) - Processo 0701049-63.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Seguro - AUTOR: Mauro Nunes da Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL), ADV: JOSÉ SILVAR DE BRITO LIMA (OAB 5537/AL) - 
Processo 0701254-68.2014.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AUTOR: Pedro da Silva Pinto e outro - Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude do Laudo de Avaliação 
apresentado na Certidão do Ofi cial de Justiça de fl s. 66, abro vista dos autos ao advogado da parte autora pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, consoante item 3 do Despacho de fl s. 53. Eu, Fernando Alves da Silva Santos, Estagiário, digitei, e eu, Izabel Maria Caldas Xavier, 
Técnica Judiciária, conferi e subscrevi.

ADV: ALESSANDRA PATRÍCIA ALÉCIO BARBOSA DE OMENA (OAB 7976/AL) - Processo 0703490-17.2019.8.02.0058 - 
Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Jose Adelson Lima Santos - 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, fi ca 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 modifi cativos, acaso 
suscitados na defesa.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL) - Processo 0707086-43.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Seguro - AUTOR: Rafael Costa Silva - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT 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, fi ca 
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 modifi cativos, acaso suscitados na defesa.

ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL) - Processo 0707588-79.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Responsabilidade Civil - AUTOR: Marcio Pereira Barbosa - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em virtude da devolução do AR sem cumprimento às fl s. 28 pelo motivo “mudou-se”, abro vista 
dos autos ao advogado da parte Autora pelo prazo de 05 (cinco) dias para que informe endereço atualizado ou requerer o que entender 
necessário.

Alessandra Patrícia Alécio Barbosa de Omena (OAB 7976/AL)
Carlos José Lima Aldeman de Oliveira (OAB 12087/AL)
Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
José Silvar de Brito Lima (OAB 5537/AL)
Rafael Good God Chelotti (OAB 139387/MG)
RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL)
Rogério Ricardo Lucio de Magalhães (OAB 5576/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE ARAPIRACA / CÍVEL RESIDUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0967/2019
ADV: JOSÉ MARTINS (OAB 84314/SP), ADV: JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/SP) - Processo 

0000024-32.2014.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as 
custas, cite-se.
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ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957/AL), ADV: DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/AL) - 
Processo 0000054-95.2013.8.02.0060 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
e Investimento - RÉU: Luiz Carlos Pereira Lira - Autos n° 0000054-95.2013.8.02.0060 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento Réu: Luiz Carlos Pereira Lira DESPACHO Arquive-se com as devidas cautelas necessária. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0000207-37.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - DESPACHO Intime-se a 
parte autora - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos 
do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por 
ausência de interesse processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: ISAAC BARRADAS NUNES (OAB 11963/AL), ADV: RODRIGO BORGES FONTAN (OAB 7226/AL), ADV: ANDRÉ COELHO 
BOGGI (OAB 231359/SP) - Processo 0000213-10.2014.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: 
Araforros Indústria e Comércio de Perfi lados Ltda e outro - RÉU: Colebem Indústria de Etiquetas - DESPACHO Defi ro o requerimento 
formulado pela autora às fl s. 76/77. Cumpra-se o cartório conforme requerido, concedendo a parte prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: PEDRO HENRIQUE SILVA PIRES (OAB 8135/AL) - Processo 0000298-93.2014.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Edson Bezerra - Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária entre as partes em epígrafe, 
ambas devidamente qualifi cadas nos autos, onde se verifi ca que o autor abandonou o processo. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por abandono da causa. Sem sucumbência. P.R.I.

ADV: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA (OAB 20335/PE), ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: 
GABRIELLY SILVA DE FARIAS (OAB 9044/AL), ADV: MARIANA CORREIA DOS REIS CLETO (OAB 9699/AL), ADV: KAINARA DO 
NASCIMENTO SILVA (OAB 21566/PE), ADV: TACIANA NUNES DE FRANÇA ANDRADE (OAB 6509/AL), ADV: EDUARDO HENRIQUE 
TENÓRIO WANDERLEY (OAB 6617/AL) - Processo 0000436-02.2010.8.02.0058 (058.10.000436-6) - Cumprimento de sentença - 
Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Mafrios Distribudiora e Importadora Ltda e outro - REQUERIDO: Tim Nordeste Telecomunicações 
S/A - Autos n° 0000436-02.2010.8.02.0058 Ação: Cumprimento de Sentença Requerente: Mafrios Distribudiora e Importadora Ltda e outro 
Requerido: Tim Nordeste Telecomunicações S/A DESPACHO Intime-se o devedor para promover o pagamento do valor apresentando 
em fl s.264 dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima 
mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no artigo 
475-J do CPC. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA (OAB 8051/AL) - Processo 0000457-41.2011.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - 
REQUERENTE: Maria José Ferreira Deolindo e outro - Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, pela ausência de provas 
acerca dos preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil. Condeno os autores ao pagamento das despesas 
processuais, uma vez que inexiste nos autos requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios 
de sucumbência, ante a ausência de resistência à pretensão contida na inicial. Publique-se.Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com a adoção das diligências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arapiraca,06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: PAULO HENRIQUE DA SILVA AGUIAR (OAB 9451/AL), ADV: GIVANILDO BARBOSA DE FARIAS (OAB 11340/AL) - Processo 
0000472-39.2013.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Multa Cominatória / Astreintes - REQUERENTE: Lianarde Nunes Ferro - 
REQUERIDO: Saulo Almeida da Silva e outro - Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária entre as partes em epígrafe, onde a autora 
abandonou os autos e está em local incerto e não sabido. Tal fato caracteriza abandono da causa, o processo está incluído na Meta 
02/CNJ e não pode fi car esperando o bel prazer da parte. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por 
abandono da parte. Sem sucumbência. P.R.I.

ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL) - Processo 0000498-08.2011.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco BMC S.A - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 60, a fi m de que sejam expedidos 
os respectivos Ofícios aos órgãos ali alencados, no sentido de informarem a existência de dados relativos ao endereço de cadastro e 
atualizações promovidas pelo requerido. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz 
de Direito

ADV: JOSÉ CÉSAR DA SILVA (OAB 4299/AL) - Processo 0000573-37.2017.8.02.0058 (apensado ao processo 0003910-
15.2009.8.02.0058) - Embargos à Execução - Obrigações - EMBARGANTE: Incasil - Indústria e Comércio Araújo e Silva Ltda - Vistos, 
etc. Trata-se de contestação a ação de execução nº 0003910-15.2009.8.02.0058, a qual já foi julgada por este Juízo. Assim sendo, não 
tem razão de ser a tramitação deste processo, razão pela qual o EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem sucumbência. P.R.I.

ADV: LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES SILVA (OAB 6015/AL) - Processo 0000615-96.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Obrigações - REQUERIDA: CIAL Corretora Imobiliária Arapiraca Ltda - DESPACHO Intime-se a autora - pessoalmente - para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não havendo manifestação da parte autora em 
nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. 
Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MICHAEL VIEIRA DANTAS (OAB 12564/AL) - Processo 0000658-96.2012.8.02.0058/01 - Cumprimento de sentença - 
Responsabilidade Civil - AUTOR: Alexsandro Agostinho de Oliveira - Autos n° 0000658-96.2012.8.02.0058/01 Ação: Cumprimento de 
Sentença Autor: Alexsandro Agostinho de Oliveira Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da 
Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Recolha-se as custas. Após, Intime-se o devedor para promover 
o pagamento do valor apresentando pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de que, caso não efetue o pagamento da referida 
quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), 
conforme previsto no artigo 475-J do CPC. Caso transcorra o prazo indicado supra sem a efetivação do pagamento, intime-se a parte 
credora para requerer o prosseguimento do feito, devendo apresentar o valor do crédito exeqüendo, acrescido do percentual de 10%, 
podendo indicar bens a penhora. Em seguida, indicado ou não bens a penhora, proceda-se o bloqueio, via Bacenjud, sendo negativo, 
expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos forem necessários à garantia da execução. Realizada a penhora, 
lavre-se termo, intime-se o devedor, na pessoa do seu advogado, para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 
(artigo 475-J, § 1.º, do CPC) Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ SILVAR DE BRITO LIMA (OAB 5537/AL), ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL) - 
Processo 0000786-19.2012.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Jozival Vanderley do Nascimento - Autos n° 0000786-
19.2012.8.02.0058 Ação: Usucapião Requerente: Jozival Vanderley do Nascimento Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< 
Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Intime-se o requerente 
para se manifestar sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. 
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Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito
ADV: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA (OAB 11779/AL) - Processo 0000818-24.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 

- Espécies de Contratos - REQUERENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 45. Após o 
transcurso do prazo, intime-se a parte para que no prazo de 05 (cinco) dias dê o regular impulso ao feito, sob pena de extinção da ação. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA (OAB 11779/AL) - Processo 0000818-24.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Espécies de Contratos - REQUERENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Decisão Judicial

ADV: ELIANE FERREIRA DE MORAIS E SILVA (OAB 2587/AL) - Processo 0000904-34.2008.8.02.0058 (058.08.000904-0) - Busca 
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Entregar - AUTOR: Banco BMC/SA - Ante o exposto, considerando o que mais 
dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. Custas e despesas pela 
parte requerente. Sem honorários, pois não houve sequer acitação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a adoção das 
diligências necessárias e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) - Processo 0000990-29.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - DESPACHO Tendo 
em vista a não demonstração do cumprimento dos ditames do art. 290, do Código Civil, indefi ro a substituição do polo ativo, conforme 
requerido às fl s. 56/61. Diante da inércia da parte autora em responder à intimação de fl s. 53, dou por encerrada a instrução da ação, 
pelo que devem ser os autos conclusos à sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP) - 
Processo 0001061-65.2012.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco 
Safra S/A - Autos n° 0001061-65.2012.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: Banco Safra S/A 
Requerido: Louise Emmanuelle Silva Paixão DESPACHO Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 dias, promover o devido 
andamento do feito, requerendo e informando o que entender de direito. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE (OAB 8949A/AL), ADV: FREDERICO FERREIRA BARBOSA FILHO (OAB 
7340/AL) - Processo 0001066-24.2011.8.02.0058 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REQUERENTE: Banco GMAC S/A 
- DESPACHO Intime-se o autor, no prazo de 05 dias, sobre a petição de fl s. 41/44. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL), ADV: JOSÉ SILVAR DE BRITO LIMA (OAB 5537/AL) - 
Processo 0001104-36.2011.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Maria do Amparo Silva - Valdeir da Silva - DESPACHO 
Quanto à Assistência Judiciária, tenho que, observado a verossimilhança das alegações e a situação econômica da parte requerente, 
CONCEDO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.. Por tratar-se de Ação de Usucapião, necessário que a 
requerente comprove o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art.373, inciso I do Código de Processo Civil), apresentando 
provas da posse alegada, no prazo de 15 (quinze) dias. Com relação ao tipo de provas aceitáveis para tal fi m, o Ministério Público tem 
se posicionado no sentido de serem apresentadas declarações de, pelo menos 03(três) testemunhas, acompanhadas de fotocópia de 
documentos pessoais, com a mesma assinatura fi rmada na declaração (como, por exemplo RG). A declaração, todavia, deverá constar 
o seguinte: 1.Tempo em que a pessoa conhece o Autor; 2.Se conhece o imóvel usucapiendo, e se há construção no local; 3.Há quanto 
tempo o autor exerce a posse sobre o bem e se a posse é exercida de forma contínua e ininterrupta; 4. Se terceira pessoa também já 
fi rmou ser a verdadeira proprietária ou possuidora do bem; 5. De que forma se deu a aquisição do bem pelo autor;6.Quem era o antigo 
proprietário ou o possuidor do bem; 7. Se o imóvel é usado para moradia do autor ou outra pessoa. Caso não tenha condições de 
apresentarem a documentação mencionada no item anterior, deverá a parte autora postular por realização de audiência de instrução e 
julgamento, para oitiva de testemunhas. Após o cumprimento das diligências supra-citadas: Citem-se os confrontantes, por mandado, 
para querendo, contestar a presente no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Citem-se os possíveis interessados por edital (prazo do 
edital: 20 dias), para querendo, promoverem contestação no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Notifi quem-se as Fazendas da União, do 
Estado e do Município, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, promoverem manifestação sobre o imóvel usucapiendo. Dê-se vista 
ao membro do Ministério Público. Cumpra-se Arapiraca, 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DANIELLE KARINE NUNES SILVA (OAB 16153/AL) - Processo 0001195-63.2010.8.02.0058 (058.10.001195-8) - Procedimento 
Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Quitéria Conceição dos Santos - DESPACHO Cite-se a parte ré, no endereço 
indicado às fl s. 37, para, no prazo legal, responder a respeito das questões de fato e de direito e aos pedidos formulados na petição 
inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos afi rmados pelo autor, nos termos do art. 335, do CPC. Arapiraca, 07 de setembro 
de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 980A/RN), ADV: PATRÍCIA REGINA FONSECA BARBOSA (OAB 170838/RJ), ADV: 
ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 5647A/AL), ADV: NADJA ALVES WANDERLEY DE MELO (OAB 5624/AL) - Processo 0001331-
31.2008.8.02.0058/01 (apensado ao processo 0001331-31.2008.8.02.0058) - Cumprimento de sentença - Processo e Procedimento 
- AUTOR: Luiz Carlos Ferreira da Silva - REQUERIDO: Bradesco Seguro e Previdência S/A - Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 
sentença em que as partes divergem quanto ao cálculo dos valores. Baixados os autos à Contadoria, chegou-se ao cálculo de fl s. 31. 
Ante o exposto, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para JULGAR PROCEDENTE, em parte, o cumprimento no 
sentido de determinar o pagamento descrito às fl s. 31 dos autos, na forma da sentença de fl s, abatido o valor depositado às fl s. 14. Defi ro 
a liberação do valor depositado às fl s. 14, mediante alvará, em nome do autor, após trânsito em julgado. Sem sucumbência. P.R.I.

ADV: JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE (OAB 10296/AL) - Processo 0001642-22.2008.8.02.0058 
(apensado ao processo 0004575-02.2007.8.02.0058) (058.08.001642-9) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - EMBARGANTE: Sociedade Hospitalar Pedro Albuquerque (Hospital Teodora Albuquerque) - DESPACHO 
Intime-se a parte autora - pessoalmente - para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não 
havendo manifestação da parte autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para 
sentença por ausência de interesse processual. Arapiraca, 07 de setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL), ADV: MIRABEAU MADEIROS SANTOS SOBRINHO (OAB 8473/AL) - Processo 0001737-
81.2010.8.02.0058 (058.10.001737-9) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco BMC 
S.A - Autos n° 0001737-81.2010.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: Banco BMC S.A Requerido: 
José Davi Filho DESPACHO Recolham-se as custas, se houver. Após, arquive-se com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: CARLOS ALBERTO ACIOLY SILVA (OAB 3448/AL), ADV: ELPÍDIO 
ENOQUE DE ARAÚJO (OAB 4586/AL) - Processo 0001754-49.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- REQUERENTE: Severino Guilherme da Silva - REQUERIDO: HDI Seguros S/A e outro - Autos n° 0001754-49.2012.8.02.0058 Ação: 
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Procedimento Ordinário Requerente: Severino Guilherme da Silva Requerido: HDI Seguros S/A e outro DESPACHO Intime-se o autor 
para, querendo, apresentar a réplica no prazo legal. Após, vistas as partes, para informarem se desejam conciliar ou produzirem outras 
provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, no prazo 10 
dias. Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 5647A/AL), ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL), ADV: JOÃO ALVES DE 
MELO JÚNIOR (OAB 24277/PE), ADV: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (OAB 20397/PE) - Processo 0001853-58.2008.8.02.0058 
(apensado ao processo 0002268-41.2008.8.02.0058) (058.08.001853-7) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- REQUERENTE: CILEL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE LAGES LTDA - REQUERIDO: Banco Volkswagen S/A - Autos nº: 0001853-
58.2008.8.02.0058 Ação: Consignação Em Pagamento Requerente: CILEL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE LAGES LTDA Requerido: 
Banco Volkswagen 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 já restou oportunizado prazo para a apresentação de razões e contrarrazões 
recursais, passo a fazer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, competente para o julgamento do recurso. 
Arapiraca, 10 de setembro de 2019 MC-9 Cássio Fabiano Rodrigues da Paixão Analista Judiciário

ADV: FABIANO COIMBRA BARBOSA (OAB 117806/RJ) - Processo 0001958-59.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos S/A - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente 
- para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 
Não havendo manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse 
processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ CÉSAR DA SILVA (OAB 4299/AL), ADV: IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA (OAB 8051/AL), ADV: VANESSA 
LIMA DOS SANTOS (OAB 12594/AL), ADV: JESSICA FERREIRA NUNES (OAB 13198/AL) - Processo 0002052-12.2010.8.02.0058 
(058.10.002052-3) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - EXEQUENTE: Cícero Antônio Soares - EXECUTADA: Incasil - Indústria 
e Comércio Araújo e Silva Ltda - Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade para extinguir o processo sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que comprovada a ilegitimidade passiva da parte executada.

ADV: ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO (OAB 68B/SE) - Processo 0002121-73.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Liminar 
- REQUERENTE: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente - para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo 
manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB 18556B/CE) - Processo 0002143-34.2012.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Diante das 
razões expostas, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA AO TEMPO EM QUE EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15. Condeno a 
parte autora em despesas processuais, caso haja valor residual a ser pago. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da 
ausência de litigiosidade. P. R. Intimações devidas. Após o trânsito em julgado, cumpra-se as diligências de estilo. Cumpra-se.

ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), ADV: NELSON PASCHOALOTTO - Processo 0002376-65.2011.8.02.0058 
- Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REQUERENTE: Banco Safra S/A - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 65. 
Proceda-se com a busca. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLO ANDRE MELLO DE QUEIROZ (OAB 6047/AL) - Processo 0002498-78.2011.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Autos n° 0002498-
78.2011.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: ‘.Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A 
Requerido: José Leonardo Leite da Paz SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em 
epígrafe, ambas devidamente qualifi cadas nos autos, em que pugna o requerente pelo pagamento da dívida. Instado a se manifestar, 
conforme despacho de fl s. 39, a parte autora quedou-se inerte. Eis o relatório. Passo a Decidir. Pois bem. Nesse particular, estabelece o 
art. 485, inciso III, do CPC o seguinte: Art. 485 . O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III- por não promover os atos e as diligências 
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O Código Processual Civil é bastante e preciso no que tange à 
ausência do autor no andamento da demanda, por mais de 30 (trinta) dias, o que ocorreu neste processo. Ante o exposto, considerando 
que o autor da ação abandonou a causa, não prestando observância à diligência solicitada quanto à juntada de documentação 
indispensável à propositura da ação, com fulcro no artigo supracitado, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. Custas remanescente, se houver, pelo autor. Após, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: RÔMULO FERNANDES SILVA (OAB 5414/AL) - Processo 0002713-93.2007.8.02.0058 (058.07.002713-4) - Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Entregar - RÉU: Carlos José de Oliveira Magalhães Filho e outros - Ante o exposto, 
considerando o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. 
Custas e despesas pela parte requerente. Sem honorários, pois não houve sequer acitação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com a adoção das diligências necessárias e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,09 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: LOUISE FERNANDA SILVA PIRES (OAB 9683/AL), ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 10775A/AL) - Processo 0002855-
24.2012.8.02.0058 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Barbosa de Souza - REQUERIDO: 
Tim Nordeste Telecomunicações S.A. - Conte-se, conforme sentença. Após, recolha-se; arquive-se.

ADV: JOSÉ ROBERTO BADÚ DA SILVA (OAB 4738E/AL), ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 88562/MG), ADV: 
JOSÉ ROBERTO BADÚ DA SILVA (OAB 13498/AL) - Processo 0002862-16.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação / 
Revisão de Contrato - REQUERENTE: Edivan Rodrigues dos Santos - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamento S.A - SENTENÇA 
I. RELATÓRIO Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de indenização por danos morais e pedido liminar proposta por 
Edivan Rodrigues dos Santos em face do Banco Bradesco Financiamento S/A, todos devidamente qualifi cados. O autor narrou que 
fi nanciou uma moto mediante contrato CDC no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), divididos em 48 parcelas de R$296,98 
(duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Relatou que efetuou as seis primeiras parcelas, entretanto que desde a 
primeira parcela percebeu que estava sendo lesado com o valor abusivo das prestações e encargos contratuais, tendo procurado o 
banco, objetivando um acordo para diminuir os valores cobrados, não logrando êxito. Requereu a revisão do valor do débito, adequando 
a taxa de juros à realidade do mercado fi nanceiro de 12% anuais. Outrossim, pediu a condenação na repetição do indébito sobre 
eventuais cobranças de multa contratual, comissão de permanência, encargos moratórios e juros compensatórios e a condenação por 
danos morais. Acostou documentos (fl s. 21/54). Julgando o pedido liminar (fl s. 41/44) este Juízo acatou o pedido, deferindo a inversão 
do ônus da prova, concedendo a tutela antecipada, determinando ao autor o depósito dos valores incontroversos vencidos em 15 dias, e 
os vincendos, observando a sua data de vencimento, para assegurar a posse do bem fi nanciado. Validamente citado, o réu apresentou 
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sua contestação (fl s. 51/59). Argumentou que o autor tinha ciência sobre o conteúdo contrato. Asseverou a legalidade dos juros, 
defendendo que os juros não devem ser limitados às instituições fi nanceiras, pontuou não existir onerosidade excessiva nos juros 
contratados, considerando que foram praticados seguindo a média praticada pelo mercado fi nanceiro. Ressaltou a legalidade da 
capitalização de juros, bem como cobrança da comissão de permanência, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Juntou 
documentos (fl s. 60/74). Ato contínuo foi certifi cado que o autora não se manifestou acerca da contestação (fl . 78). Em suma, é o relato. 
II. FUNDAMENTOS Em sendo a questão de direito e de fato e não havendo a necessidade de produção de provas em audiência, além 
da revelia, nos termos do art. 355, I, in fi ne, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a lide. Da ausência de nulidade da 
intimação do autor Em certidão de publicação de fl s. 77, constatou-se que houve silêncio da parte autora sobre a intimação para 
manifestação sobre a contestação, em que pese esta tenha ocorrido em nome do advogado com pedido de renúncia anterior à intimação 
e em nome do estagiário, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados, na qualidade de estagiário, que hoje é o patrono do autor. 
Sobre o tema, vejamos posicionamento reiterado do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. 
SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. 
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE 
NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA CORTE 
SUPERIOR. 1. Descabimento do sobrestamento do recurso especial com base na repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento 
do Tema 1011/STF, referente ao interesse da Caixa Econômica Federal em ingressar na lide, uma vez que essa questão não foi devolvida 
tampouco suscitada em recurso extraordinário interposto no caso dos autos, ademais, no julgamento do referido Tema, não houve 
ordem de suspensão de demandas em todo o território nacional. 2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: “Sob pena de nulidade, é 
indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem 
dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. 3. Caso concreto em que não constou na intimação da 
sentença o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça. 
4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada pelo 
Tribunal de origem. 5. Inviabilidade de se contrastar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/
STJ. 6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte 
falar nos autos, sob pena de preclusão”. 7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a ausência de alegação oportuna 
da nulidade, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos. 8. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1801395/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 27/05/2019, DJe 03/06/2019, grifo nosso) Conforme se depreende na decisão supra, nos termos do art. 278, do CPC, bem como 
considerando a jurisprudência do STJ, cabe à parte prejudicada alegar a nulidade na primeira oportunidade, entretanto o autor deixou 
precluir o seu direito de alegar a nulidade da intimação realizada às fl s. 77, posto que se manifestou nos presentes autos sem impugnar 
o referido ato, conforme se constata em petição de fl s. 94. Passa-se à análise das questões processuais e de mérito em si deste 
processo. Mérito O presente ato judicial está fundamentado, em regra, nas premissas do acórdão paradigmático do Recurso Especial nº 
1.061.530 - RS/2008, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que é reiteradamente adotado pela jurisprudência pátria no que pertine 
aos contratos bancários. Nos seus próprios termos, foram seguidas as seguintes orientações: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS 
REMUNERATÓRIOS a) As instituições fi nanceiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do 
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fi que cabalmente 
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento 
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; 
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir 
sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 
não-regidos por legislação específi ca, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do 
bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução 
fi xada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na 
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. 
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no 
art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 
Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. Juros remuneratórios e juros moratórios A teoria contratual encontra sua razão de ser no 
cumprimento compulsório das obrigações livremente assumidas. É o que se chama de força obrigatória dos contratos, desaguando no 
princípio do pacta sunt servanda, que indica que o contrato faz lei entre as partes. A moderna concepção contratual sustenta que a 
obrigatoriedade do cumprimento do contrato, que domina a concepção clássica dos contratos, passará pela análise da boa-fé das partes 
envolvidas, bem como da função social que a avença deve apresentar. Os deveres anexos do contrato implicam no adequado 
desenvolvimento da relação obrigacional e à satisfação dos interesses envolvidos, com eticidade socialidade e operabilidade. São de 
origem independente da vontade das partes. Não estão diretamente relacionados ao cumprimento do dever principal de prestação, mas 
visam a garantir o correto desenvolvimento da relação contratual. De seu turno, as instituições fi nanceiras, como prestadoras de serviço 
submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, ex vi,do disposto no § 2º do art. 3º da referida Lei nº 8.078, de 1990. Aliás, é esse o 
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004 Código de Defesa do 
Consumidor - Instituições Financeiras - Aplicação O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras. Não é 
demasiado anotar que os contratos bancários são passíveis de revisão judicial. (STJ - AGA 200400595826 - (605908 RS) - 3ª T. - Rel. 
Min. Castro Filho - DJU 25.04.2005 - p. 00340) Os juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de 
compensação pela disponibilidade do crédito, enquanto que juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de sanção pelo 
atraso no cumprimento da obrigação. Nesse ínterim, a Lei de Usura, diploma que fi xa a limitação de juros, estabelece o seguinte: “Art. 
1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal 
(Código Civil, art. 1062).” É de se destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 192, § 3º, já revogado, fi xava os limites de 
juros remuneratórios a serem cobrados pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional: Art. 192. O sistema fi nanceiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei 
complementar, que disporá, inclusive, sobre: [...] § 3º - As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações 
direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Nesse passo, 
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vale dizer, o Supremo Tribunal Federal já tinha consagrado o entendimento da não autoaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição 
Federal (revogado pela Emenda n.º 40/03), porque o próprio dispositivo exigia lei complementar regulamentadora, isto é, afi gurava-se 
numa norma de efi cácia limitada. Ademais, a Corte Excelsa adotou a orientação de ser possível a cobrança de juros remuneratórios do 
capital superiores a 12% ao ano, consubstanciado no crédito usufruído pelo devedor nos contratos bancários, salvo em hipóteses 
específi cas, não se aplicando a Lei de Usura às instituições fi nanceiras integrantes do sistema fi nanceiro nacional. Para tanto, sumulou 
os seguintes verbetes: STF Súmula nº 596 - 15/12/1976 - DJ de 3/1/1977, p. 7; DJ de 4/1/1977, p. 39; DJ de 5/1/1977, p. 63. Juros nos 
Contratos - Aplicabilidade em Taxas e Outros Encargos em Operações por Instituições Públicas ou Privadas que Integram o Sistema 
Financeiro Nacional As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema fi nanceiro nacional. STF Súmula nº 648 - 24/09/2003 
- DJ de 9/10/2003, p. 3; DJ de 10/10/2003, p. 3; DJ de 13/10/2003, p. 3. Limitação da Taxa de Juros Reais - Revogação - Aplicabilidade 
Anterior Condicionada à Edição de Lei Complementar A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que 
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Outro não foi o sentido 
da Súmula Vinculante n.° 07 editada pelo Supremo Tribunal Federal. Confi ra-se: STF Súmula Vinculante nº 7 - Sessão Plenária de 
11/06/2008 - DJe nº 112/2008, p. 1, em 20/6/2008 - DO de 20/6/2008, p. 1 Limitação da Taxa de Juros Reais - Aplicação - Condição A 
norma do §3º do artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça pacifi cou o 
entendimento de que os juros acima de 12%, por si só, não indica a abusividade da cláusula contratual: STJ Súmula nº 382 - 27/05/2009 
- DJe 08/06/2009 Estipulação de Juros Remuneratórios - Abusividade A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 
por si só, não indica abusividade. Todavia, ainda que seja superior à 12% ao ano, a taxa de juros remuneratórios não pode ser 
exageradamente superior à média do mercado, culminando num desequilíbrio contratual expressivo. Em julgado do STJ, o Ministro Aldir 
Passarinho considerou “que a pactuação [dos juros] é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado 
oportunamente por prova robusta que outras instituições fi nanceiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores” 
(REsp n.915.572-RS, Quarta Turma, DJe 10.3.2008). Corroborando com tudo o que exposto aqui sobre os juros remuneratórios, o 
Ministro Luis Felipe Salomão, por sua vez, ponderou que “a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente 
demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insufi ciente o só fato de a 
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade infl acionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos”(AgRg no 
REsp n. 881.383, DJ de 27.8.2008). Diante da amplitude do que poderia ser “juros abusivos”, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania 
vem tentando fi xar critérios para orientar o julgador no tocante aos juros remuneratórios abusivos. Por conseguinte, se as taxas superiores 
a uma vez e meia (REsp n.º 271.214-RS, DJ de 4.8.2003), ao dobro (REsp n.° 1.036.818, DJe de 20.6.2008) ou ao triplo (REsp n.° 
971.853-RS, DJ de 24.9.2007) da média. Inclusive, frise-se, tal perquirição relativa à abusividade não é aferida isoladamente, 
impossibilitando a fi xação de critérios genéricos e universais. Contudo, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui 
um valioso referencial, mas é o exame das peculiaridades do caso que, concretamente, irão revelar se juros contratuais foram ou não 
abusivos. À guisa de exemplo, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de 
veículos de 2010 a 2013, contida no site Banco Central do Brasil , possui os seguintes parâmetros: Parâmetros informados Séries 
selecionadas 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos 
Período: 01/01/2010 a 12/08/2013 Lista de valores (Formato numérico: Europeu - 123.456.789,00) Data mês/AAAA Código: 20749 % 
a.a. jan/2010 - 25,22 fev/2010 - 24,12 mar/2010 - 23,51 abr/2010 - 23,53 mai/2010 - 24,82 jun/2010 - 23,61 jul/2010 - 23,96 ago/2010 - 
23,44 set/2010 - 23,33 out/2010 - 23,54 nov/2010 - 22,76 dez/2010 - 25,19 jan/2011- 27,15 fev/2011 - 27,34 mar/2011 - 27,95 abr/2011 
- 28,44 mai/2011 - 28,33 jun/2011 - 28,05 jul/2011 - 28,02 ago/2011 - 27,36 set/2011 - 26,23 out/2011 - 26,20 nov/2011 - 25,92 dez/2011 
- 25,26 jan/2012 - 25,49 fev/2012 - 25,58 mar/2012 - 25,41 abr/2012 - 24,75 mai/2012 - 22,57 jun/2012 - 20,23 jul/2012 - 20,70 ago/2012 
- 20,31 set/2012 - 21,09 out/2012 - 20,51 nov/2012 - 20,47 dez/2012 - 19,75 jan/2013 - 20,53 fev/2013 - 20,46 mar/2013 - 19,73 abr/2013 
- 19,92 mai/2013 - 19,73 jun/2013 - 19,47 Fonte:BCB (Fonte:https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=
prepararTelaLocalizarSeries) De outro lado, no que concerne aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que sua 
aplicabilidade está circunscrita ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específi ca. Conforme a 
Súmula n.° 379 da Corte Superior: STJ Súmula nº 379 - 22/04/2009 - DJe 05/05/2009 Contratos Bancários - Juros Moratórios 
Convencionados - Limite Nos contratos bancários não regidos por legislação específi ca, os juros moratórios poderão ser convencionados 
até o limite de 1% ao mês. Em suma, seguindo o entendimento do STJ e do STF, nos contratos bancários não regulados por lei 
específi ca, atualmente, a taxa de juros remuneratórios pode ser superior à 12% ao ano, mas não superior à uma vez e meia, ao dobro 
ou ao triplo da média de mercado, de acordo com o caso; a taxa de juros moratórios deve estar limitada a 1% ao mês. De sua vez, para 
a comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento sumular de que é lícita sua incidência desde que não 
cumulada com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual: STJ Súmula n° 472: A cobrança de comissão de permanência - 
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 
remuneratórios, moratórios e da multa contratual. In casu, a parte autora pede a limitação da taxa de juros a 12% ao ano e a declaração 
da abusividade da mora. Merecem prosperar, em parte, essas alegações. No contrato, à fl . 70, constata-se que a taxa anual de juros 
praticada pelo réu é de 37,93%, valor este apenas 1,38 vezes superior à média de mercado correspondente à data da assinatura do 
contrato (fevereiro de 2011), uma vez que nesse período a taxa média de juros anual se apresentava 27,34% ao ano. Destarte, os juros 
remuneratórios não se mostram abusivos. Semelhante situação dos juros moratórios. Na cláusula 6 do contrato (fl . 67), verifi ca-se que o 
réu cobrava 1,0% ao mês a título de juros de mora. Como visto, a jurisprudência, inclusive com orientação sumulada, fi xa o limite dos 
juros de mora ao percentual de 1% ao mês. Apesar de impugnar em sua inicial a comissão de permanência, o faz de forma genérica, 
posto que não demonstra a sua ocorrência, muito embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, o fato constitutivo de direito do 
autor deve ser demonstrado minimamente para que o réu possa exercer o direito de defesa, portanto, deixo de analisar os pleitos 
autorais, em relação à cobrança indevida de comissão de permanência. Repetição do indébito dos valores pagos com valores 
supostamente abusivos O autor afi rmou em sua inicial que pagou pontualmente as seis primeiras parcelas. Pelo que foi exposto no 
tópico acima, todos os juros aplicados estão em patamar permitido. Não havendo o que se falar em repetição do indébito, posto que não 
restou demonstrada a ilegalidade da cobrança dos valores contestados nos presentes autos. Quanto ao TAC, não procedem os pedidos 
autorais, em que pese tenha ocorrido a cobrança de tal taxa no presente contrato, esta foi feita de forma cristalina, vez que o valor 
correspondente à referida taxa encontra-se devidamente apresentado, portanto, não dá direito à repetição do indébito. Dano morais A 
responsabilidade civil no direito privado contemporâneo vem paulatinamente abandonando a chamada teoria da culpa na mesma e 
inversa proporção em que vem crescendo a teoria do risco, cuja consolidação tem levado a responsabilidade civil subjetiva a ceder cada 
vez mais espaço em favor da expansão da responsabilidade civil objetiva. É nesta perspectiva que o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (art. 14 da Lei Federal n.º 8.078 de 1990), em consonância com a cláusula geral da teoria do risco prevista expressamente 
no novo Código Civil brasileiro (artigo 927, parágrafo único da Lei Federal n.º 10.406 de 2002) consagrou a responsabilidade civil 
objetiva do fornecedor de bens e serviços, fundada na teoria do risco criado. No caso dos autos, não se vislumbra situação que cause 
abalos psicológicos reparáveis civilmente. Não se identifi ca que as cobranças feitas pelo réu sejam capazes de culminar em dano aos 
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direitos da personalidade do autor, posto que foram legais as cobranças. Da manutenção da posse do bem Em sua inicial, pleiteou o 
demandante que a posse do bem fi nanciado fosse mantida sob sua responsabilidade, em decisão de fl s. 41/44 este Juízo acatou o 
pedido, deferindo além da inversão do ônus da prova, a tutela antecipada, determinando ao autor o depósito dos valores incontroversos 
vencidos em 15 dias, e os vincendos, observando a sua data de vencimento, para assegurar a posse do bem fi nanciado. Considerando 
que o contrato objeto da presente lide foi assinado em fevereiro de 2011, para pagamento em 48x, com vencimento da primeira parcela 
em março de 2011, verifi co que todas as parcelas já tiveram a sua data de vencimento ultrapassada. O referido decisum determinou que 
o autor efetuasse o pagamento das parcelas vencidas em juízo, bem como as que viessem a vencer, dentro do prazo de 15 dias, 
entretanto, até a presente data não demonstrou o pagamento das parcelas. Nesse diapasão, revogo a decisão de antecipação de tutela, 
ante o claro descumprimento por parte do demandante, que deixou de cumprir a determinação deste Juízo. III. DISPOSITIVO Isto posto, 
JULGO IMPROCEDENTE in totum a presente ação, com fundamento nos entendimentos do STJ e STF, acima expostos, pondo fi m ao 
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condeno o autor em custas processuais e 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) também sobre o valor da causa, com fulcro nos art. 81, caput e § 3º do 
N.C.P.C. Tendo em vista que a parte autora é benefi ciária da justiça gratuita, a exigibilidade da condenação constante no parágrafo 
anterior deve fi car suspensa no prazo máximo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do §3° do artigo 98 
do NCPC. Determino ao cartório que proceda a intimação da presente sentença nos termos do requerido às fl s. 94. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Arapiraca,03 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957/AL) - Processo 0002944-18.2010.8.02.0058 (058.10.002944-0) - 
Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REQUERENTE: Banco Finasa S/A - DESPACHO Antes de apreciar o pleito liminar, 
intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados do representante do Banco que em caso de deferimento do 
pleito, deverá acompanhar o cumprimento da medida, bem como ser nomeado fi el depositário. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL) - Processo 0002991-55.2011.8.02.0058/01 - Embargos de Declaração - 
Indenização por Dano Moral - EMBARGANTE: Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda - Autos n° 0002991-55.2011.8.02.0058/01 
Ação: Embargos de Declaração Embargante: Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda Tipo Completo da Parte Passiva Principal 
\<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Ao embargado para, 
querendo, contrariar no prazo legal. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: RUTENÉA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 7007/AL) - Processo 0003171-71.2011.8.02.0058 - Usucapião - 
Aquisição - REQUERENTE: José Carlos de Oliveira - Ante ao exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por 
abandono da causa, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

ADV: MICHELE JEANE BARBOSA DE OLIVEIRA LOPES (OAB 9522/AL), ADV: JAMES PEREIRA LOPES (OAB 3348/AL) - Processo 
0003225-37.2011.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Marizete Fancisca da Silva Leite - DESPACHO Tendo em vista a 
informação de fl s. 107/109, defi ro o pedido formulado pela parte requerente às fl s. 121/126, para que seja promovida a citação por edital 
de MATHEUS MARQUES TORRES e MARIA JULYANA MARQUES TORRES, nos termos dos arts. 256 e 257, do CPC, sendo-lhes 
conferido o prazo de 20 (vinte) dias para apresentarem manifestação. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Arapiraca, 07 de 
setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CLAUDIONOR LINO DE OLIVEIRA (OAB 10145/AL) - Processo 0003233-77.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Maria José Farias da Silva - Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do 
abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-
se estes autos, com as cautelas legais e baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: CELSO MARCON (OAB 8210A/AL), ADV: ESROM BATALHA SANTANA (OAB 8185/AL) - Processo 0003236-32.2012.8.02.0058 
- Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Banco Safra S/A - REQUERIDO: Anderson 
Patrick F D Costa - DESPACHO Em atenção à petição de fl s. 64, defi ro a habilitação requerida. Quanto ao pleito de fl s. 63, indefi ro o 
requerido, mantendo a decisão publicada de fl s. 54/56. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: MARYNY DYELLEN BARBOSA ALVES (OAB 8128/AL), ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL), ADV: EDUARDO 
HENRIQUE TENÓRIO WANDERLEY (OAB 6617/AL) - Processo 0003304-84.2009.8.02.0058 (058.09.003304-0) - Procedimento 
Ordinário - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: José Fernando Batista de Sá - REQUERIDO: Hélio Ribeiro e outro - DESPACHO 
Defi ro o requerimento formulado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas às fl s. 179, pelo que determino a intimação o autor 
- pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, bem como para que se 
manifeste sobre o ato de fl s. 174. Não havendo manifestação da parte autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o 
processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. pela Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 211648/SP) - Processo 0003332-76.2014.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Pagamento - REQUERENTE: Banco do Brasil 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 as informações contidas nos AR’s de fl s. 170/172, no prazo de 15 
(quinze) dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Dalva Amélia Vasconcelos Lima MC0 Escrivã

ADV: KÉSSIA RAYSSA TENÓRIO DA SILVA (OAB 11548/AL), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 13323/AL), ADV: 
AMANDA DE ALBUQUERQUE ROCHA (OAB 14893/AL) - Processo 0003478-25.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Obrigações 
- REQUERIDO: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - DESPACHO Intime-se o autor - pessoalmente - para que, no 
prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não havendo manifestação da parte autora em nenhuma 
das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. Cumpra-
se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: RAONI SOUZA DRUMMOND (OAB 10120A/AL), ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL), ADV: JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 9559/AL), ADV: EDUARDO FRAGA (OAB 10658/BA), ADV: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 
BUENO FILHO (OAB 126504/SP) - Processo 0003505-08.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
REQUERIDO: Master Eletrônica e Brinquedos Ltda(Lojas Laser Eletro) - Banco Itaú S/A - Autos n° 0003505-08.2011.8.02.0058 Ação: 
Procedimento Ordinário Requerente: Domingos Ginaldo da Silva Requerido: Master Eletrônica e Brinquedos Ltda(Lojas Laser Eletro) e 
outro DESPACHO Tratando-se de cumprimento defi nitivo de pagar quantia certa, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, na forma do art. 523 do CPC/15. O executado será intimado para cumprir a sentença 
pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou, pessoalmente, por carta com aviso com recebimento, 
quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do art. 513, §2°, I e II, 
do CPC/15. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz 
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de Direito
ADV: JOSÉ SOARES DE BRITO NETO (OAB 2200/SE), ADV: HUGO FONSECA ALEXANDRE (OAB 8432/AL) - Processo 0003618-

25.2012.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itau Veiculos S.A - 
REQUERIDO: Adeílton Ribeiro dos Santos - Autos nº: 0003618-25.2012.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária 
Requerente: Banco Itau Veiculos S.A Requerido: Adeílton Ribeiro dos Santos DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Busca 
e Apreensão, requerida por Banco Itau Veiculos S.A, entre as partes em epígrafe, ambas devidamente qualifi cado nos autos, onde 
pugna o autor pela apreensão do veículo descrito na exordial, segundo os motivos ali alegados. Aduz o requerente que celebrou com o 
requerido, um contrato de Alienação Fiduciária, conforme documentação acostada ao pedido, em prestações mensais, nos termos do 
Decreto-lei nº 911, de 01/10/69 e da lei nº 10.931/04. Ocorre, segundo a exordial, que o requerido não vem cumprindo com o avençado 
causando prejuízos e transtornos ao requerente, requerendo, por isso, concessão, liminarmente, da busca e apreensão pleiteada neste 
processo, na forma do art.3º do Decreto-Lei nº 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 10.931/04, conforme documentação anexa. A 
concessão de liminar inaudita altera parte, fundada no poder geral de cautela do Magistrado, exige, também, prudência e equilíbrio, sendo 
necessário a existência de seus requisitos específi cos, quais sejam, o fumus boni juris, e o periculum in mora, o primeiro relacionado 
com o direito invocado pela parte, o segundo com a própria efi cácia da tutela jurisdicional requerida. Na presente ação a concessão da 
liminar se impõe, posto que presentes os dois requisitos acima discriminados, porquanto relevantes os fundamentos da presente ação. 
Reconheço, desta forma, o pressuposto da plausibilidade do direito invocado na exordial, sobretudo porque, segundo uma análise dos 
documentos acostados a exordial, se verifi ca, ao menos a existência de débito, que por si só, implica na rescisão da avença pactuada 
entre as partes, ante o inadimplemento pelo requerido de sua obrigação, nos termos do contrato acostado à peça exordial. O segundo, 
ou seja, o periculum in mora, em face de que, tratando-se de bem móvel, no caso em tela, o veículo descrito na inicial, patente a 
possibilidade de sua depreciação e conseqüente perda de valor, agravando-se mais, o prejuízo do requerente, sobrelevando-se, deste 
modo, a necessidade da liminar postulada. Com base na Lei nº 13.043/2014, art. 9º, determino a inserção da restrição judicial na base de 
dados do Renavam inerente ao referido veículo, bem como sua exclusão após a apreensão. Faculto, ainda, a parte interessada requerer 
diretamente ao juízo da comarca onde for localizado o veículo à sua apreensão, bastando para tanto requerer ao Juízo juntamente com 
cópia desta decisão e da petição inicial, art. 12 da Lei nº 13.043/2014, devendo, após a apreensão do veículo, haver comunicação a 
este Juízo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 13 da Lei nº 13.043/2014. Cumprida a medida liminar deferida, 
cite-se o requerido, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 05 dias ou contestar a presente ação, querendo, na forma e no 
prazo da lei. Salientando que, caso o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
apresentados na petição inicial, o bem lhe será restituído, livre de ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69). Concedo os benefícios 
dos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e uso de força policial, se necessário. 
Deverá conter no mandado a norma dos arts. 37 e 38 do Provimento nº 45/2016 da CGJ/AL. Intimações necessárias. Cumpra-se. 
Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GILBERTO BORGES DA SILVA (OAB 58647/PR), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 
0003833-98.2012.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Autos n° 0003833-98.2012.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária 
Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: Rodrigo Oliveira de Almeida DESPACHO Defi ro o 
requerido de fl s.55. Ratifi co a decisão de fl s.19. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá 
Juiz de Direito

ADV: WAGNER BASTOS BEZERRA (OAB 5925/AL), ADV: CANDICE MARTINS COSTA SAMPAIO (OAB 8098/AL), ADV: 
ALESSANDRA PATRÍCIA ALÉCIO BARBOSA DE OMENA (OAB 7976/AL) - Processo 0003950-31.2008.8.02.0058 (058.08.003950-0) 
- Procedimento Ordinário - Nulidade - REQUERENTE: Raimundo Ferreira Filho - REQUERIDO: Paulo Leão Barboza e outro - 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 já restou oportunizado prazo para a apresentação de razões e contrarrazões recursais, passo a fazer a 
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, competente para o julgamento do recurso, nos termos do despacho de fl . 
211. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Dalva Amélia Vasconcelos LimaMC0 Escrivã

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 0004049-93.2011.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Especial 
(Constitucional) - REQUERENTE: Mário Vieira Barbosa - Tereza Soares de Souza - DESPACHO Intime-se, pessoalmente a autora, 
para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a constituição de novo advogado, ante o termo de renúncia de fl s. 51. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ SOARES DE BRITO NETO (OAB 2200/SE), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/
PE) - Processo 0004193-38.2009.8.02.0058 (058.09.004193-0) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - 
REQUERENTE: Roseli de Cássia da Silva - REQUERIDO: BV Financeira S/A - - Conclusão - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
Civil. Revogo os efeitos da liminar. Em vista da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da causa. Publique-se, registre-se, intime-se. Arapiraca,06 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLA NADIEJE DA SILVA SANTOS (OAB 9618/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL) 
- Processo 0004232-64.2011.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - REQUERENTE: Antônio Cláudio de Lima e outro - Ante o exposto, 
atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a 
ocorrência de prescrição aquisitiva e, como consectário natural, o domínio dos requerentes, Antonio Claudio de Lima e Iragilda Garcez 
de Oliveira, qualifi cados na inicial, sobre o bem descrito, constituindo-se num imóvel localizado no Loteamento Bandeirante II, bairro 
Canafístula, Arapiraca/AL. O imóvel possui área total de 200,00 m², com as seguintes características: - Frente: medindo 10,00 m lineares 
com a Rua Projetada no Loteamento Bandeirante II, bairro Canafístula, Arapiraca/AL; - Lado direito: medindo 20,00 m linerares com a Rua 
Projetada “A”, no Loteamento Bandeirante II, bairro Canafístula, Arapiraca/AL; - Lado esquerdo: medindo 20,00 m lineares confrontando-
se com o imóvel pertencente, à época, ao Sr. Ivanildo Nunes Ferro (atualmente possui proprietário distinto); - Fundo: medindo 10,00 
m lineares confrontando-se com o imóvel, à época, pertencente ao Sr. Ivanildo Nunes Ferro (atualmente possui proprietário distinto). 
Ressalte-se que apenas após a manifestação da Fazenda Pública Federal, o que ora se determina, bem como a intimação dos autores 
para que, em 05 (cinco) dias, apresentem os atuais confrontantes de lado esquerdo e fundo, bem como após o trânsito em julgado, deve 
ser expedido mandado de averbação ou registro ao Cartório de Registro de Imóveis competente, como bem preconiza o artigo 172 da 
Lei de Registros Públicos.

ADV: PEDRO HENRIQUE SILVA PIRES (OAB 8135/AL), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 
0004314-95.2011.8.02.0058 (apensado ao processo 0000979-68.2011.8.02.0058) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Espécies de Contratos - REQUERENTE: Banco Panamericano S/A - REQUERIDA: Laci Elenita de Brito - DESPACHO Intime-se o autor 
pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do 
CPC. Não havendo manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse 
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processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito
ADV: MIGUEL ANGELO BARBOSA DE LIMA (OAB 3348/SE), ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/PR), ADV: 

GILBERTO BORGES DA SILVA (OAB 58647/PR) - Processo 0004440-53.2008.8.02.0058 (058.08.004440-6) - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Obrigação de Entregar - REQUERENTE: Banco Finasa S.A - Autos nº: 0004440-53.2008.8.02.0058 Ação: Busca e 
Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: Banco Finasa S.A Requerido: Carlos Isidorio dos Santos DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela antecipada, entre as partes em epigrafe, ambas devidamente qualifi cadas 
nos autos, Banco Finasa S.A, onde pugna o autor pela posse direta do bem. Ocorre, segundo a exordial, que o requerido não vem 
cumprindo com o avençado causando prejuízos e transtornos ao requerente, requerendo, por isso, concessão, liminarmente, da busca 
e apreensão pleiteada neste processo, na forma do art.3º do Decreto-Lei nº 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 10.931/04, 
conforme documentação anexa. A concessão de liminar inaudita altera parte, fundada no poder geral de cautela do Magistrado, exige, 
também, prudência e equilíbrio, sendo necessário a existência de seus requisitos específi cos, quais sejam, o fumus boni juris, e o 
periculum in mora, o primeiro relacionado com o direito invocado pela parte, o segundo com a própria efi cácia da tutela jurisdicional 
requerida. Na presente ação a concessão da liminar se impõe, posto que presentes os dois requisitos acima discriminados, porquanto 
relevantes os fundamentos da presente ação. Reconheço, desta forma, o pressuposto da plausibilidade do direito invocado na exordial, 
sobretudo porque, segundo uma análise dos documentos acostados a exordial, se verifi ca, ao menos a existência de débito, que por 
si só, implica na rescisão da avença pactuada entre as partes, ante o inadimplemento pelo requerido de sua obrigação, nos termos 
do contrato acostado à peça exordial. O segundo, ou seja, o periculum in mora, em face de que, tratando-se de bem móvel, no caso 
em tela, o veículo descrito na inicial, patente a possibilidade de sua depreciação e conseqüente perda de valor, agravando-se mais, o 
prejuízo do requerente, sobrelevando-se, deste modo, a necessidade da liminar postulada. Com base na Lei nº 13.043/2014, art. 9º, 
determino a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam inerente ao referido veículo, bem como sua exclusão após a 
apreensão. Faculto, ainda, a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde for localizado o veículo à sua apreensão, 
bastando para tanto requerer ao Juízo juntamente com cópia desta decisão e da petição inicial, art. 12 da Lei nº 13.043/2014, devendo, 
após a apreensão do veículo, haver comunicação a este Juízo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 13 da Lei 
nº 13.043/2014. Cumprida a medida liminar deferida, cite-se o requerido, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 05 dias ou 
contestar a presente ação, querendo, na forma e no prazo da lei. Salientando que, caso o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na petição inicial, o bem lhe será restituído, livre de ônus (§ 2º do 
art. 3º do Decreto-lei nº 911/69). Concedo os benefícios dos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como ordem de 
arrombamento e uso de força policial, se necessário. Deverá conter no mandado a norma dos arts. 37 e 38 do Provimento nº 45/2016 da 
CGJ/AL. Intimações necessárias. Cumpra-se. Arapiraca , 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ERASMO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR (OAB 8805/AL) - Processo 0004444-51.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Andressa Soares de Lima e outro - DESPACHO Intime-se o réu para que, no prazo de 
05 dias, realize o depósito dos honorários periciais, conforme posto às fl s. 228/229. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ SILVAR DE BRITO LIMA (OAB 5537/AL) - Processo 0004560-57.2012.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - 
REQUERENTE: Helanize Bernardino dos Santos - Autos n° 0004560-57.2012.8.02.0058 Ação: Usucapião Requerente: Helanize 
Bernardino dos Santos Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< 
Informação indisponível \>\> DESPACHO Recolha-se as custas, se houver. Arquive-se com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ELIETE SANTANA DE MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEÃO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0004620-
98.2010.8.02.0058 (058.10.004620-4) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco 
Finasa S.A - Ante ao exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, para que possa 
produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

ADV: JOSÉ AGOSTINHO DOS SANTOS NETO (OAB 6584/AL), ADV: EDUARDO HENRIQUE TENÓRIO WANDERLEY (OAB 6617/
AL) - Processo 0004691-66.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: José dos 
Santos - REQUERIDO: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente - para que, 
no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo 
manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JORGE AGOSTINHO DE FARIAS (OAB 6818A/AL), ADV: MARCO VINICIUS PIRES BASTOS (OAB 9366/AL), ADV: JEAN 
MARCELL DE MIRANDA VIEIRA (OAB 3490/PI) - Processo 0004748-21.2010.8.02.0058 (058.10.004748-0) - Execução de Título 
Extrajudicial - Cédula Hipotecária - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - EXECUTADO: Jason Florentino Silva - Autos n° 
0004748-21.2010.8.02.0058 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A Executado: Jason 
Florentino Silva DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.86, para que seja o presente processo suspenso até 30/12/2019. Após o termino 
do prazo supracitado, vistas dos autos ao exequente. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: RODRIGO FRASSETO GÓES (OAB 12834A/AL), ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB 12835A/AL) 
- Processo 0004835-74.2010.8.02.0058 (058.10.004835-5) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - 
REQUERENTE: Banco Panamericano S/A - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 109. Ato contínuo, determino a intimação do autor 
- pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não havendo manifestação 
da parte autora em nenhuma das hipóteses supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de 
interesse processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CELSO LUIZ TRAVASSOS FIREMAN (OAB 7964/AL), ADV: LAELCIO GOMES DE OLIVEIRA (OAB 5973/AL), ADV: ANTONIO 
RODRIGUES BANDEIRA (OAB 8009/AL) - Processo 0005076-77.2012.8.02.0058 (apensado ao processo 0007673-53.2011.8.02.0058) 
- Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - REQUERENTE: Almeida Barros Imobiliária - REQUERIDO: José Bernardino Filho - Autos 
n° 0005076-77.2012.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Requerente: Almeida Barros Imobiliária Requerido: José Bernardino Filho 
SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Almeida Barros Imobiliária em razão de sanar 
omissão na sentença. Instado a se manifestar, o embargado se manifestou pelo não acolhimento do embargo. Conheço os presentes 
embargos declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Entretanto, os 
fatos alegados pelo embargante não constituem erro material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os presentes 
embargos. Diante do exposto, CONHEÇO o presente recurso para no mérito REJEITÁ-LOS, mantendo incólume a sentença ora atacada. 
P.R.I. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: EDSON LUCENA MAIA NETO (OAB 4941/AL), ADV: WESLEY SOUZA ANDRADE (OAB 5464/AL) - Processo 0005104-
16.2010.8.02.0058 (processo principal 0005107-05.2009.8.02.0058) (058.09.005107-3/00001) - Impugnação ao Valor da Causa - Rescisão 
/ Resolução - IMPUGNANTE: Vital Eletro Ltda - IMPUGNADO: Cristovão Rodrigues Ramos - Autos n° 0005104-16.2010.8.02.0058 Ação: 
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Impugnação Ao Valor da Causa Impugnante: Vital Eletro Ltda Impugnado: Cristovão Rodrigues Ramos DESPACHO Intime-se o credor 
a se manifestar sobre a impugnação, no prazo de quinze dias, facultando-lhe requerer a expedição do requisitório relativo à parcela 
incontroversa, se houver (art. 535, §4º). Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL) - 
Processo 0005193-68.2012.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Pagamento - REQUERENTE: Banco do Brasil S A - Autos n° 0005193-
68.2012.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Requerente: Banco do Brasil S A Requerido: J. L. A. dos Santos ME e outro DESPACHO 
Tendo em vista a alegação de fl s. 94, defi ro o requerido. Cite-o, por edital com prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GABRIELLE ARCOVERDE CUNHA (OAB 8904A/AL), ADV: MICHAEL VIEIRA DANTAS (OAB 12564/AL), ADV: DANIEL DE 
MACEDO FERNANDES (OAB 7761/AL) - Processo 0005533-46.2011.8.02.0058 - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE: 
Genauro Ferreira de Araujo - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Autos nº: 0005533-46.2011.8.02.0058 Ação: Procedimento Sumário 
Requerente: Genauro Ferreira de Araujo Requerido: Banco Bradesco 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 foi apresentada a 
apelação às fl s. 144/159, fi ca intimado o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, querendo, as contrarrazões de apelação. 
Arapiraca, 10 de setembro de 2019 MC5 - Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: GRACE MASTRIANNI LIMA (OAB 5102/AL), ADV: ANA CAROLINA GUERREIRO F GUZZO (OAB 9323B/AL) - Processo 
0005561-14.2011.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - Correios Saúde - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste 
seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo manifestação da parte autora, coloque o 
processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0005581-34.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Autos n° 
0005581-34.2013.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
e Investimento Requerido: Gislene dos Santos Silva DESPACHO Ratifi co a Decisão Interlocutória às fl s.37. Determino, ainda, que seja 
acrescida a decisão supracitada a ordem de arrombamento. Cumpra-se, conforme determinado por este Juízo. Arapiraca(AL), 09 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 9957A/AL) - Processo 0005595-18.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - DESPACHO 
Certifi que o Cartório desta 6ª Vara Cível o trânsito em julgado da sentença de fl s. 58/59 e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MARCIA CANUTO ABREU (OAB 9770/AL), ADV: FELÍCIO LÚCIO DA SILVA (OAB 3054/AL) - Processo 0005626-
09.2011.8.02.0058 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Ana Lúcia Barbosa da Fonseca e outro - 
REQUERIDO: Trend For You Indústria e Comércio de Vestuário Ltda - Autos n° 0005626-09.2011.8.02.0058 Ação: Cumprimento de 
Sentença Requerente: Ana Lúcia Barbosa da Fonseca ME e outro Requerido: Trend For You Indústria e Comércio de Vestuário Ltda 
DESPACHO Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença de fl s. 181/185. Assim sendo, cite-se na forma do art. 523 e seguintes 
do CPC. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JORGE BARBOSA CAETANO (OAB 2903/AL) - Processo 0005789-86.2011.8.02.0058 - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Material - REQUERIDA: Latina Eletrodomésticos S/A e outro - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente - para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo 
manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/PE), ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP) - 
Processo 0005865-76.2012.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Volkswagen 
S/A - Autos n° 0005865-76.2012.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: Banco Volkswagen S/A 
Requerido: Raquel Ferreira Barbosa DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.123/124. Cumpra-se conforme requerido. Arapiraca(AL), 05 
de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ARNALDO CARNEIRO DA SILVA NETO (OAB 9611/AL) - Processo 0005983-52.2012.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - REQUERENTE: Dulcinete Leite da Silva Farias - Cícero Barbosa de Farias - DESPACHO Defi ro o requerimento de 
fl s. 73, concedo a parte o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que dê fi el cumprimento ao comando de fl s. 42. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA (OAB 5937B/AL) - Processo 0006205-54.2011.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - REQUERENTE: Gilvania Correia dos Santos - DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias requeira o que de direito entender em relação ao Sr. Coraci Evaristo dos Santos, bem como para que apresente seu endereço 
completo a fi m de que seja expedido o respectivo mandado. Cumpra-se Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DANIEL DE MACEDO FERNANDES (OAB 7761/AL), ADV: GABRIELLE ARCOVERDE (OAB 21721/PE), ADV: MICHAEL 
VIEIRA DANTAS (OAB 12564/AL) - Processo 0006640-28.2011.8.02.0058 - Cumprimento de sentença - Seguro - REQUERENTE: 
Claudiwayner Fernandes de Amorim - REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A - Autos n° 0006640-28.2011.8.02.0058 Ação: Cumprimento 
de Sentença Requerente: Claudiwayner Fernandes de Amorim Requerido: Bradesco Seguros S/A DESPACHO Recolham-se as custas. 
Após, intime-se o devedor para promover o pagamento do valor apresentando pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente de 
que, caso não efetue o pagamento da referida quantia no prazo acima mencionado, o montante da condenação será acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto no artigo 475-J do CPC. Caso transcorra o prazo indicado supra sem 
a efetivação do pagamento, intime-se a parte credora para requerer o prosseguimento do feito, devendo apresentar o valor do crédito 
exequendo, acrescido do percentual de 10%, (dez por cento), podendo indicar bens a penhora. Em seguida, indicado ou não bens a 
penhora, proceda-se o bloqueio, via Bacenjud, sendo negativo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 
forem necessários à garantia da execução. Realizada a penhora, lavre-se termo, intime-se o devedor, na pessoa do seu advogado, para, 
querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 475-J, § 1.º, do CPC) Cumpra-se.

ADV: ROBERTA DE CARVALHO B SILVA (OAB 9815/AL), ADV: CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP) - Processo 0006767-
63.2011.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Safra S/A - Diante das 
razões expostas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para que possa produzir todos os seus efeitos 
legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15. Condeno a parte autora em despesas processuais, caso haja valor residual a 
ser pago. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de litigiosidade. P. R. Intimações devidas. Após o trânsito 
em julgado, cumpra-se as diligências de estilo. Cumpra-se.
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ADV: CLEONICE ALVES DA SILVA VITAL (OAB 9489/AL) - Processo 0007029-13.2011.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - 
REQUERENTE: Vaneuza Maria da Silva - DESPACHO Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se há 
mais provas a produzir e/ou requerer o que de direito entender. Após, em não havendo manifestação, dar-se-á por encerrar a instrução, 
quando deverão ser conclusos os presentes autos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo 
de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: THIAGO MANFIO ARCURI (OAB 253765/SP) - Processo 0007664-23.2013.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consórcio Nacional Honda Ltda - Autos n° 0007664-23.2013.8.02.0058 Ação: Busca e 
Apreensão Em Alienação Fiduciária Requerente: Consórcio Nacional Honda Ltda Requerido: Sonaly Vieira da Silva DESPACHO Ratifi co 
a Decisão Interlocutória às fl s.27. Determino, ainda, que seja acrescida a decisão supracitada a ordem de arrombamento. Cumpra-se, 
conforme determinado por este Juízo. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: KLEITON ALVES FERREIRA (OAB 9547/AL), ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL) - Processo 0007967-
71.2012.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Elza Vieira de Melo - Ante o exposto, atento ao que mais 
dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a ocorrência de 
prescrição aquisitiva e, como consectário natural, o domínio do agora requerente, Sr. José Odilon da Silva, brasileiro, viúvo, empresário, 
portador do CPF nº. 039.555.164-15 e RG nº. 195422-SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Paula Magalhães, 328, Centro, Arapiraca/
AL, sobre o imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 340, bairro Ouro Preto, Arapiraca/AL, com área total de 95,85 
m², cujas descrições são as seguintes: - Frente: medindo 5,00 metros e confrontando-se com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; 
- Fundos: é descontínuo, mede 1,60 metros lineares, em seguida voltando o mesmo rumo para direita, medindo 3,50 metros lineares, 
voltando o mesmo rumo para esquerda, medindo 3,40 metros lineares confrontando-se com a propriedade do Sr. Anderson Antonio 
Lima da Silva; - Lado esquerdo: medindo 17,90 metros e confrontando-se com a propriedade pertencente ao Sr. Anderson Antonio Lima 
da Silva; - Lado direito: medindo 21,55 metros e confrontando-se com a propriedade da Sra. Tuelha Alinhares Petuba. Ressalte-se que 
esta Sentença, juntamente com a sua certidão de trânsito em julgado, servirá de título para a averbação ou registro, oportunamente, no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, como bem preconiza o artigo 172 da Lei de Registros Públicos.

ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV: JOÃO MÁRCIO MACIEL DA SILVA (OAB 822A/PE) - 
Processo 0008004-64.2013.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 
- RÉ: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico - DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
manifeste - tão somente -, quanto ao interesse na designação de audiência de conciliação, pleito formulado pelo réu às fl s. 187. Após, 
em caso de negativa, voltem-me conclusos os autos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ÉLIO CARMO SANTOS (OAB 1068/AL), ADV: JAYME BARBOSA CANUTO FILHO (OAB 6235/AL), ADV: JULIANA ASSOLARI 
(OAB 156989/SP), ADV: LENAÍLA BARBOSA LEÃO (OAB 8201/AL), ADV: MARCOS LINS MACHADO (OAB 6092/AL) - Processo 
0300036-83.2003.8.02.0049 (apensado ao processo 0300203-37.2002.8.02.0049) (049.03.300036-9) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: INCOMPEL - Industria e Comercio de Massas de Penedo Ltda - 
EMBARGADO: Molino Canuelas S.A.C.I.F.I.A - DESPACHO Intime-se o embargante - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. Não havendo manifestação da parte autora em nenhuma das hipóteses 
supracitadas, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. Arapiraca, 07 de 
setembro de 2019 Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JÚLIO GOMES DUARTE NETO (OAB 6473/AL), ADV: MARCUS LACET (OAB 6200/AL) - Processo 0661809-92.2004.8.02.0058 
(058.04.661809-9) - Monitória - Pagamento - REQUERENTE: Balbino e Alves Ltda - REQUERIDO: S. N. Lyra Mercearia - ME - Ante 
o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, para que possa produzir todos os 
seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais 
e honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% sobre o valor da causa. Certifi cado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL), ADV: JOSÉ CORDEIRO LIMA (OAB 1472/AL) - Processo 0666064-
69.1999.8.02.0058 (058.99.666064-9) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - LITSATIVA: 
Maria de Lourdes da Silva - EMBARGADO: Manoel Joaquim Neto - Autos n° 0666064-69.1999.8.02.0058 Ação: Embargos À Execução 
Embargante e Litisconsorte Ativo: Juvino Joaquim dos Santos e outro Embargado: Manoel Joaquim Neto DESPACHO Recolha-se as 
custas, se houver. Após, arquive-se com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: BRUNO ANTONIO ACIOLY CALHEIROS (OAB 9812/AL), ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736/AL), ADV: CARLOS 
ALBERTO SOARES DA SILVA (OAB 5996/AL), ADV: ROGÉRIO RICARDO LUCIO DE MAGALHÃES (OAB 5576/AL) - Processo 
0666710-45.2000.8.02.0058/01 (apensado ao processo 0666710-45.2000.8.02.0058) - Cumprimento de sentença - Títulos de Crédito - 
EXEQUENTE: Banco Sudameris Brasil S/A. - EXECUTADO: Leodeny Cavalcante de Souza Guerra - Desta feita, julgo extinto o processo, 
sem resolução de mérito a teor do que dispõe o artigo 485, IV, do CPC.

ADV: FELÍCIO LÚCIO DA SILVA (OAB 3054/AL), ADV: SUIT BERT GUIMARÃES LIMA (OAB 1566/AL), ADV: JOSÉ ROGÉRIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 6259/AL) - Processo 0666837-80.2000.8.02.0058 (058.00.666837-9) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Nireide do Nascimento Gama Albuquerque e outro - EMBARGADO: 
Domingos Nunes da Silva - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 139 dos autos. Intime-se a embargante/executada para efetuar o 
pagamento da quantia atualizada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, 
do CPC. Não efetuado o pagamento no prazo estabelecido, proceda-se, de imediato, a penhora on line, nos molde do art. 523, 3º, do 
CPC. Cumpra-se. Publique-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700048-77.2018.8.02.0058 - Alvará Judicial - 
Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Antonia Maria da Silva Ferreira - Autos n° 0700048-77.2018.8.02.0058 Ação: 
Alvará Judicial - Lei 6858/80 Requerente: Antonia Maria da Silva Ferreira DESPACHO Defi ro o requerido às fl s.63. Após arquive-se com 
as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700115-08.2019.8.02.0058 - Alvará Judicial - 
Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Janine Bezerra da Silva e outros - Desta feita, diante do que constam dos autos 
e a vista do parecer favorável do representante do Ministério Público, atendidas que foram as prescrições legais, JULGO PROCEDENTE 
O PEDIDO e determino a expedição do ALVARÁ pleiteado, autorizando os requerentes a receberem o valor de R$ 2.119,94, junto à 
Caixa Econômica Federal, quantia de titularidade do falecido Maciel Lúcio de Melo, CPF nº 029.868.854-97, conforme ofício às fl s. 
56 dos autos, nos seguintes percentuais: 1) 50% do valor à requerente Janine Bezerra da Silva; 2) 25% do valor ao requerente José 
Maysson Bezerra de Melo, representado por sua genitora, Sra. Janine Bezerra da Silva; e 3) 25% do valor ao requerente José Murilo 
Bezerra de Melo. Tal valor deve ser acrescido das correções legais, se houver. Por fi m, defi ro a Assistência Judiciária Gratuita em favor 
dos requerentes, razão pela qual fi cam dispensados do recolhimento das custas e despesas processuais. Cumpridas as formalidades 
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legais, arquive-se. P.R.I.
ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL) - Processo 0700149-56.2014.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Extraordinária 

- AUTORA: VANUZIA BANDEIRA DOS SANTOS - Ante ao exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por 
abandono da causa, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0700225-07.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - DESPACHO Em petição de fl s. 75 o autor comprovou 
o cumprimento da decisão de fl s. 70/71, ao tempo em que requereu a expedição de alvará dos valores depositados pela parte parte. 
Ocorre que, da análise dos documentos de fl s. 63/69, os pagamentos realizados pela autora se deram não em conta à disposição deste 
Juízo, mas, sim, através da quitação dos boletos emitidos pelo banco. Logo, não há que se falar em expedição de alvará. Noutro giro, 
tendo em vista o cumprimento da obrigação por parte da ré, intime-se a autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 
interesse no feito. Cumpra-se Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ DINIZ MACHADO (OAB 3382/AL), ADV: GABRIELA MARTINS LISBOA CRISPIM (OAB 12343/AL) - Processo 0700229-
83.2015.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AUTOR: marcos antonio rodrigues de lima 
- Autos n° 0700229-83.2015.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: marcos antonio rodrigues de lima 
Requerido: Franklyn Andrey Souza Santos DESPACHO Determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
conforme o requerido de fl s.37/38. Após o enceramento do prazo, vistas dos autos ao autor. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro 
de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: NELSON PASCHOALOOTTO (OAB 20565/CE) - Processo 
0700286-67.2016.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard S/A - 
Processo n°: 0700286-67.2016.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Itaúcard S/A Réu: Edvanio 
Angelino de Souza ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, V, do Provimento nº 13/2009, da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de Alagoas, fi ca(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, conforme guia de recolhimento de fl s.22 atualizada na contadoria deste 
Fórum, 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 fi cha de compensação bancária quitada na sede do FUNJURIS, que se responsabilizará pela devida 
baixa, além de ofi ciar à secretaria de onde se originou o débito acerca do referido pagamento (Resolução nº 19/2007, art. 33, §6º). 
Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Michael Assumpção Couto Analista JudiciárioMC2

ADV: ANDRÉA FREIRE TYNAN (OAB 10699A/AL), ADV: MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 28624/BA), ADV: ENY 
BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 0700387-70.2017.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Liminar - AUTORA: Maria Jose Duarte dos Santos - RÉU: Banco Itaúcard S/A - Diante do exposto, e pelo que mais dos autos 
consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda da autora, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a 
Autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fi xo em 10% sobre o valor da 
causa, que cuja exigibilidade fi ca suspensa até que se comprove a extinção da situação de insufi ciência de recursos da benefi ciária, 
conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se, intime-se. Cumpridas as formalidades legais, 
arquive-se. Arapiraca,05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0700398-36.2016.8.02.0058 - Retifi cação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Manoel Agostinho da Silva - Autos n°: 0700398-36.2016.8.02.0058 Ação: 
Retifi cação Ou Suprimento Ou Restauração de Registro Civil Requerente: Manoel Agostinho da Silva Tipo Completo da Parte Passiva 
Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> 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. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: JOSÉ VENTURA FILHO (OAB 3053/AL) - Processo 0700402-68.2019.8.02.0058 (apensado ao processo 0705261-
69.2015.8.02.0058) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: A L Nunes 
Silva Me - Ana Lucia Nunes Silva - Autos n° 0700402-68.2019.8.02.0058 Ação: Embargos À Execução Embargante: A L Nunes Silva 
Me e outro Embargado: Banco do Nordeste do Brasil S/A Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte autora para se manifestar acerca da juntada do ar de fl s. 49, a seguir transcrito: 
Em 23 de agosto de 2019 é juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento (AR061890005TJ - Não existe nº 
indicado), referente ao ofício n. 0700402-68.2019.8.02.0058-0001, emitido para Banco do Nordeste do Brasil S/A. Usuário: Arapiraca, 10 
de setembro de 2019. MC-9 Cássio Fabiano Rodrigues da Paixão Analista Judiciário

ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), ADV: LUANDA RENÊ CAVALCANTE LIMA (OAB 9902/AL) - Processo 0700402-
73.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: Rivaldo José da Silva - REQUERIDO: Renova Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A - Diante do exposto, considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 
os pedidos formulados na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Outrossim, em razão da sucumbência, responderá a parte autora pelo pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa atualizado, observando-se a gratuidade que ora 
concedo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a adoção das diligências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES SILVA (OAB 6015/AL) - Processo 0700407-62.2016.8.02.0069 - Procedimento Ordinário 
- Medida Cautelar - AUTORA: Rosangela Pereira Lima - Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 
PROCEDENTE o pedido da inicial, tornando defi nitiva a medida liminar deferida. Em consequência, CONDENO O RÉU ao pagamento 
de todas as despesas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com 
fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.

ADV: THIAGO ALANO MOREIRA E SILVA DÓRIA (OAB 7318/AL), ADV: ISABELLE SANTIAGO ALMEIDA (OAB 13322A/AL), ADV: 
RENATA LUCIANA MIRANDA DE MENDONÇA (OAB 7998/AL), ADV: FLÁVIO MARROQUIM (OAB 7149/AL) - Processo 0700497-
35.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Geilso Freitas da Silva - RÉU: 
Sergipe Administradora de Cartões de Crédito e Serviços Ltda. - Seac - DESPACHO Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 
dias se manifeste sobre a petição de fl s. 161. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá 
Juiz de Direito

ADV: ROBERTA BEATRIZ NASCIMENTO (OAB 192694/SP), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP), ADV: 
GABRIELA ANDIÓN MELO (OAB 5240/AL) - Processo 0700518-79.2016.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Liminar - AUTOR: Banco Itau Veiculos S.A - RÉU: José Marcos Batista - Processo n°: 0700518-79.2016.8.02.0058 Ação: Busca e 
Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Itau Veiculos S.A Réu: José Marcos Batista ATO ORDINATÓRIO Analisados os autos, 
e verifi cando a transferência do patronato das partes no processo, proceda-se nova intimação do despacho de pg. 41, o qual segue 
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a seguir transcrito: tJuízo de Direito da 6ª Vara de Arapiraca / Cível Residual Rua Samaritana, 190, Fórum Des. João Oliveira e Silva, 
Santa Edwirgens - CEP 57310-245, Fone: 3482-9525, Arapiraca-AL - E-mail: vara6arapiraca@tjal.jus.br Mod. Despacho Genérico Autos 
n° 0700518-79.2016.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Itau Veiculos S.A Réu: José Marcos 
Batista DESPACHO 1. O Réu às fl s.33/38 dos autos, requereu suspensão do presentes autos, tendo em vista a existência da Ação 
Revisional de Contrato sob n° 0700370-68.2016.8.02.0058, de fato existe igualdade entre as partes e objeto mas não há igualdade em 
relação a causa de pedir, confi gurando-se, portanto, a existência de conexão entre as ações. 2. Logo, sendo a conexão um nexo de 
semelhança entre duas ou mais causas ou ações, é necessário a reunião das causas para instrução e julgamento conjuntos, consoante 
previsto no art. 55, §1° do CPC/15. 3. Assim, havendo conexão entre as ações, determino a reunião dos processos suso mencionados 
para julgamento simultâneo, com fulcro no Art.55, §1° do CPC/15. Proceda-se a Srª. Escrivã com o apensamento destes autos aos 
autos do processo nº 0700370-68.2016.8.02.0058 (Ação Revisional de Contrato). 4. Dê-se vistas ao Autor para, querendo, se manifestar 
sobre a contestação e documentos de fl s.23/32 dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, informando, no mesmo prazo, sobre o interesse 
em conciliar ou apresentar provas, sendo postulado por estas últimas, deverá justifi ca-las. 5. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 25 de outubro 
de 2016. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Michael Assumpção Couto Analista 
JudiciárioMC2

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0700593-89.2014.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - 
AUTORA: SANDRA PEREIRA LUCENA SOARES e outro - Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
por abandono da causa, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15. 
Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, cuja cobrança fi cará suspensa por cinco anos a 
partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que benefi ciária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC/15. Certifi cado 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo 
de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL), ADV: DANIEL FERNANDES ADVOCACIA (OAB 7761/AL) - Processo 
0700707-23.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Seguro - AUTOR: Jose Aguimar de Oliveira - RÉU: Seguradora Lider dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Autos n° 0700707-23.2017.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Jose Aguimar de Oliveira 
Réu: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. DESPACHO Intime-se o autor para, querendo, apresentar a réplica no 
prazo legal. Após, vistas as partes, para informarem se desejam conciliar ou produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, 
devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, no prazo 10 dias. Em caso negativo, voltem-me 
conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 396/AL), ADV: 
JÚLIA LENITA GOMES DE QUEIROZ (OAB 9667/AL), ADV: HECTOR IGOR MARTINS E SILVA (OAB 9650/AL), ADV: TIAGO SOARES 
VICENTE (OAB 11415/AL), ADV: JOSÉ VENTURA FILHO (OAB 3053/AL) - Processo 0700754-65.2015.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Dano Material - AUTORA: MARÍLIA TÉCIA PEREIRA GOMES - REQUERIDO: ELETROBRÁS Distribuição Alagoas - 
ESPAÇO TUTA FEST - Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente demanda 
ajuizada por Marília Técia Pereira Gomes e outros em face de Espaço Tuta Fest e ELETROBRÁS Distribuição, condenando as rés, 
solidariamente: a) a pagarem indenização no valor de R$ 20,000.00 (vinte mil reais), a título de danos materiais, com correção monetária 
desde o desembolso pela consumidora e juros de mora da citação; b) a pagarem, R$3,000.00 (três mil reais) a título de danos morais, 
a cada um dos autores (fl s. 186/187 e 190), corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora, ambos a contar da publicação da 
sentença. Com efeito, por razões sucumbenciais, arcarão as rés, solidariamente, com as custas e despesas processuais, assim como 
os honorários advocatícios, que fi xo em 20% sobre o valor da condenação. Após ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com a adoção das diligências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. |Intimem-se. Arapiraca,10 de agosto de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito. REPUBLICADO POR INCORREIÇÃO.

ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL), ADV: IVO PEREIRA (OAB 143801/SP) - Processo 0700806-
56.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Panamericano S/A - RÉ: 
Jane Quely Diniz Pinheiro - Autos n° 0700806-56.2018.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco 
Panamericano S/A Réu: Jane Quely Diniz Pinheiro DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.110/111. Intime-se o autor, para que no prazo 
de 05 dias, se manifeste sobre o que entender necessário. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 10775A/AL), ADV: DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL), ADV: HUMBERTO 
GRAZIANO VALVERDE (OAB 13908/BA) - Processo 0701012-36.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de 
Contrato - AUTORA: Daiana do Nascimento Pereira - RÉU: Banco GMAC S/A - Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 
I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na presente ação de revisão de contrato. Em consequência, 
CONDENO A AUTORA ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que arbitro à razão de 10% sobre 
o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Indefi ro o pedido de gratuidade da justiça, diante da não comprovação de 
que a demandante preenche os pressupostos para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC). Proceda a Escrivania à correção do 
valor da causa, para que conste o valor de R$ 14.913,60, devendo a autora efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais 
correspondentes. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.

ADV: MAICON DOGLAS CASSIANO ALVES (OAB 16134A/AL), ADV: ENY BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: HUGO ERNESTO 
PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL) - Processo 0701022-17.2018.8.02.0058 - Petição - Bancários - REQUERENTE: Pedro Francisco 
dos Santos - REQUERIDO: 029-banco Itaú Bmg S/A e outros - Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na Inicial e, 
em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, incisos I e II, in fi ne, do CPC. Considerando que o 
autor restou sucumbente, deve o mesmo responder pelo pagamento das custas processuais, bem como pelos honorários advocatícios 
sucumbenciais a serem pagos aos advogados das rés, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 85, caput e § 2º, do CPC, a serem rateados igualmente pelos defensores das rés. No entanto, face ao fato de os autos indicarem ser 
o autor pessoa pobre, faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Sendo assim, 
as custas judiciárias e os honorários advocatícios sucumbenciais permanecerão sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, 
do CPC. Ademais, nos termos da fundamentação supra, condeno o autor a indenizar as partes rés, por litigância de má-fé, razão pela 
qual aplico multa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, que deverão 
ser pagos independentemente do fato de ser o autor benefi ciário da AJG. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: NAIRA RAVENA ANDRADE ARAÚJO (OAB 999999/AL) - Processo 0701043-32.2014.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - RÉU: Neuton Farias de Araújo - DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 dias, informe quais provas 
pretendem produzir e, em caso de prova testemunhal, que façam juntar o respectivo rol. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOÃO HELDER SILVA ARAGÃO (OAB 16055/AL) - Processo 0701079-98.2019.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Especial 
(Constitucional) - AUTOR: José Neto de Lima - DESPACHO Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade da justiça, tenho por deferir, vez 
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que comprovada a situação do autor de impossibilidade de arcar com os custos da ação. Verifi cando a documentação trazida aos autos, 
determino a expedição de mandado de citação dos confrontantes, conforme memorial de fl s. 11, concedendo-lhes o prazo de 15 dias 
para, querendo, apresentarem contestação. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá 
Juiz de Direito

ADV: GEREMIAS DOS SANTOS BISPO (OAB 14663/AL), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL) - Processo 
0701168-24.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: José Nazaro da Silva Júnior - RÉU: Banco do Brasil S A 
- c) condenar o demandado ao pagamento, em favor da parte contrária, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 
por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento até a data do efetivo pagamento, e de juros 
de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, também por se tratar de relação contratual.

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 0701234-43.2015.8.02.0058 - Procedimento Sumário - Indenização por 
Dano Material - AUTOR: Manoel Mendes Pastor Filho - Defi ro a assistência judiciária. Cite-se o réu.

ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 
0701305-06.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - AUTOR: Pedro Henrique dos Santos - RÉU: Companhia 
Energética de Alagoas ¿ Ceal/ Eletrobras - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 
para: I - declarar inexistente o débito cobrado referente aos meses de junho e setembro, os quais totalizam o valor de R$ 2.480,08 
(dois mil quatrocentos e oitenta reais e oito centavos); II - Condeno o demandado, COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS - CEAL/
ELETROBRÁS, a pagar à parte demandante, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, a título de reparação pelos danos morais suportados, 
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e 
correção monetária pelo INPC a partir da sentença; III - Confi rmo a liminar às fl s. 17/19, determinando o religamento de energia elétrica 
no imóvel localizado na rua Marlene Barbosa da Silva, nº 279, QD A1 Lot 39, neste município, bem como a retirada do nome da parte 
autora do cadastro de inadimplentes.

ADV: BRUNO NOVAES ROSA (OAB 3556/SE), ADV: MIRELLA RIBEIRO CHAVES GIANSANTE (OAB 6524/SE) - Processo 
0701396-72.2014.8.02.0058 - Monitória - Cheque - AUTOR: Cerâmica Santa Maria Ltda - ME - DESPACHO Intime-se a parte autora 
- pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, 
§1º, do CPC. Não havendo manifestação da parte autora, coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de 
interesse processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL), ADV: NAIRA RAVENA ANDRADE ARAÚJO (OAB 999999/AL) - Processo 0701445-
40.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Energia Elétrica - AUTOR: Edmilson Jacinto Otaviano - DESPACHO A respeito da 
contestação e documentos manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias. Arapiraca 07 de setembro de 2019 Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 
12276/AL) - Processo 0701612-28.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - AUTORA: Joana 
Alves dos Santos - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Diante do exposto, considerando o que mais dos autos consta, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para, confi rmando a tutela concedida na decisão de fl s. 
20/22: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.199,61 (três mil cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) descrito 
na inicial; e, b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 
monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Outrossim, em face da sucumbência, condeno a ré, 
ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, 
nos moldes do artigo 85, § 2° do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as adoção das diligências necessárias e 
cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL) - Processo 0701637-07.2018.8.02.0058 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - 
Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Luisa da Fonseca Barros - Certidão de Intimação - Portal Eletrônico - Defensoria Pública 
do Estado de Alagoas - DPEAL

ADV: CAIO MUNIZ SALES SIMÕES (OAB 14216/AL), ADV: ESMERALDA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 9454/AL), ADV: JOÃO 
VIEIRA DA COSTA NETO (OAB 16606/AL), ADV: MANOEL ROBERTO CALHEIROS CORREIA (OAB 3234/AL) - Processo 0701730-
67.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - AUTORA: Sandra Pedrosa Costa - RÉU: Unimed 
Metropolitana do Agreste - Arapiraca - Cooperativa Médica - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, tornando 
defi nitiva a decisão interlocutória de fl s. 41/44, e condeno a demandada a compensar os danos morais sofridos pela autora, que arbitro 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL), ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 40004/RS) - Processo 0701945-77.2017.8.02.0058 
- Procedimento Ordinário - Indenizaçao por Dano Moral - AUTOR: Ivan Pereira da Silva - RÉU: Banco BMG S/A - Ante o exposto, com 
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a demanda, extinguindo o processo, com 
resolução de mérito, para declarar: a) a inexistência do contrato de empréstimo consignado contestado nessa ação, número 196057352, 
e, via de consequência, condenar a instituição fi nanceira demandada a restituir ao autor, de forma simples, o valor indevidamente 
descontado de seu benefício previdenciário desde de janeiro de 2010, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros 
moratórios no percentual de 1% ao mês a partir do desconto ilegal feito em seu benefício; b) bem como, a pagar ao demandante a quantia 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até 
a data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com efeito, diante da sucumbência decorrente da 
presente sentença, arcará o réu com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fi xo em 20% sobre 
o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigo 85, § 2º, do código de processo civil. Após ocorrido o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos com a adoção das diligências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,06 
de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOÃO PAULO SANTOS PEREIRA MILITÃO (OAB 14354/AL), ADV: JOSÉ CÉSAR DA SILVA (OAB 4299/AL) - Processo 
0702064-72.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - AUTOR: José Alexandre Filho - Autos n° 0702064-72.2016.8.02.0058 
Ação: Procedimento Ordinário Autor: José Alexandre Filho Réu: Jornal de Arapiraca Ltda e outros DESPACHO Vista ao autor, para se 
manifestar quanto a não localização dos réus pelo Sr. Ofi cial de Justiça, em 10 dias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CRISTIANO MACHADO TAVARES MENDES (OAB 6461/AL) - Processo 0702199-21.2015.8.02.0058 - Monitória - Pagamento - 
AUTORA: Fundação Educacional Jayme de Altavila - Autos n° 0702199-21.2015.8.02.0058 Ação: Monitória Autor: Fundação Educacional 
Jayme de Altavila Requerido: Monisa Madeiro Rocha Silva DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.61/62. Cumpra-se conforme requerido. 
Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ERALDO JOSÉ DE LIMA NETO (OAB 14949/AL) - Processo 0702227-47.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Protesto 
Indevido de Título - AUTORA: Luciana Maria de Lima - Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e art. 37, 
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§ 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para declarar inexistente o débito objeto da lide e para 
condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, 
aplicando-se juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo índice IPCA-E, conforme decisão 
do STJ (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, recurso repetitivo, Info 620). Em 
consequência, torno defi nitiva a liminar deferida. Outrossim, CONDENO O RÉU ao pagamento de todas as despesas processuais e 
honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. 
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.

ADV: LEANDRO CESAR LIMA SILVA DE MIRANDA (OAB 12741/AL), ADV: HÉLIO HIGINO SILVA FILHO (OAB 11768/AL), ADV: 
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG), ADV: JOSÉ CARLOS NUNES DE LIMA JÚNIOR (OAB 14158/AL) - Processo 
0702420-62.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - AUTOR: Antônio Rosalvo Neves 
- RÉU: Samsung Eletronica da Amazônia Ltda - Autos n° 0702420-62.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Antônio 
Rosalvo Neves Réu: Samsung Eletronica da Amazônia Ltda DESPACHO Para melhor celeridade processual, determino: A) a intimação 
das partes para informarem se desejam produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais 
as provas e sua funcionalidade processual, prazo 05 dias. B) Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0702437-06.2016.8.02.0058 - Despejo por Falta de Pagamento - Obrigações - 
AUTORA: Helayra Bernardino dos Santos - DESPACHO Intime-se a parte autora - pessoalmente - para que, no prazo de 05 (cinco) dias 
manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não havendo manifestação da parte autora, 
coloque o processo na condição de concluso para sentença por ausência de interesse processual. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MAYARA SANTOS DA SILVA (OAB 11420/AL), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL), 
ADV: WILLIANE TENÓRIO DE HOLANDA PACHECO (OAB 9230/AL) - Processo 0702636-23.2019.8.02.0058 - Prestação de Contas - 
Exigidas - Espécies de Contratos - AUTORA: Ana Maria Ferreira Valença - RÉU: Banco BMG S/A - Ante o exposto, com fulcro no artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na presente demanda, 
extinguindo o processo, com resolução de mérito, para: a) Declarar a ilegalidade dos descontos perpetrados no contracheque da parte 
autora relativos ao contrato referente ao cartão de crédito nº 5313091258377015, vinculado a matrícula 13407, código de adesão (ADE) 
nº 31155036 e código de reserva de margem (RMC) nº 80. b) Determinar a imediata suspensão de qualquer desconto nos proventos de 
pensão civil da parte autora, relativo ao modelo contratual aqui discutido, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), por 
cada desconto ilegal efetivado, até o limite máximo de 12 (doze) meses, sem prejuízo de outras sanções que tornem efi caz esse capítulo 
do provimento judicial. c) Condenar o réu a ressarcir à parte demandante a quantia de R$ 10.784,02 (dez mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e dois centavos), relativa a repetição do indébito calcada no art. 42, parágrafo único do CDC, em virtude dos descontos 
indevidos promovidos, já compensando os cheques avulsos sacados pela parte requerente, devendo o mesmo ser corrigido a partir do 
efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (art. 398 do CC/2002 e Súmula nº 
54 do STJ). d) Condenar o demandado a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dano moral, em razão 
dos descontos indevidos em seu benefício, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e 
correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

ADV: CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO (OAB 7591/AL), ADV: GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO (OAB 7656/
AL), ADV: LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA (OAB 2810/AL), ADV: VICENTE NORMANDE VIEIRA (OAB 5598/AL), ADV: DIEGO 
LEÃO DA FONSECA (OAB 8404/AL) - Processo 0702857-40.2018.8.02.0058/01 - Embargos de Declaração - Inventário e Partilha - 
EMBARGANTE: Espólio de Adelmo Pereira - EMBARGADA: Nathalie da Silva Pereira - Autos n° 0702857-40.2018.8.02.0058/01 Ação: 
Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Adelmo Pereira Embargado: Nathalie da Silva Pereira SENTENÇA Vistos, etc. Trata-
se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Espólio de Adelmo Pereira em razão de sanar erro evidenciado na Decisão 
Interlocutória. Instado a se manifestar, o embargado se manifestou pelo não acolhimento do embargo. Conheço os presentes embargos 
declaratórios, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Entretanto, os fatos alegados 
pelo embargante não constituem erro material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejarem os presentes embargos. Diante 
do exposto, CONHEÇO o presente recurso para no mérito REJEITÁ-LOS, mantendo incólume a Decisão Interlocutória ora atacada. 
P.R.I. Arapiraca(AL),

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: ABEL FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 6588/
SE) - Processo 0702955-93.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Maria Mirtes de 
Barros Mestre e outro - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Diante do exposto, considerando o que mais dos autos 
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos 
de R$ 6.174,83 (seis mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), R$ 6.485,67 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta e sete centavos) e R$ 6.320,42 (seis mil, trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), descritos na inicial; e, b) 
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária a partir desta data e 
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Outrossim, em face da sucumbência, condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2° 
do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a adoção das providências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: PAULO SOARES BRANDAO (OAB 151545/SP) - Processo 0703080-27.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Compra 
e Venda - AUTOR: Multifarma Comercial Ltda - Autos n° 0703080-27.2017.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Multifarma 
Comercial Ltda Réu: Casa de Saude e Maternidade Afra Barbosa Ltda DESPACHO Para melhor celeridade processual, determino: A) 
a intimação das partes para informarem se desejam produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, 
mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, prazo 05 dias. B) Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MARCOS DE ALBUQUERQUE COTRIM FILHO (OAB 6576/AL), ADV: MARINA VILELA DE CASTRO LOYOLA CAJU (OAB 
9414/AL), ADV: SAMARA KELLY CEZAR SILVA (OAB 16224/AL) - Processo 0703110-28.2018.8.02.0058 - Petição - Responsabilidade 
Civil - REQUERENTE: Maria Penha dos Santos Lima - REQUERIDO: Alagoas Ortodontia Ltda e outro - DESPACHO Cite-se conforme 
requerido. Providências cabíveis. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MAGDA LUIZA R. E. DE OLIVEIRA (OAB 9947A/AL) - Processo 0703134-22.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Toyota do Brasil S.a. - Autos n° 0703134-22.2019.8.02.0058 Ação: Busca 
e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Toyota do Brasil S.a. Réu: Guilherme Marcel S Almeida SENTENÇA Vistos, etc. 
Homologo por sentença o acordo fi rmado entre as partes (fl s. 66/68), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487, III, do NCPC, para que produza seus efeitos legais, bem como DETERMINO que seja efetuada a liberação de eventual bloqueio 
ou indisponibilidade de bens. Custas remanescente, se houver, pelo autor. Após, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I. Arapiraca,09 
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de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito
ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 13792A/AL), ADV: JOSEMAR MENDES ROCHA NETO (OAB 24562/PE) - Processo 

0703184-24.2014.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BB Administradora Consorcios 
S/A - Autos n° 0703184-24.2014.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: BB Administradora Consorcios S/A 
Requerido: ALISSON CLÉZIO DE ARAUJO BEZERRA DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da certidão de 
fl s.75, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: LUIZ ALBERTO TEIXEIRA (OAB 138374/SP) - Processo 0703197-47.2019.8.02.0058 - Monitória - Obrigações - AUTOR: 
Guaxupe Comercio de Materiais Eletricos Ltda. - Autos n° 0703197-47.2019.8.02.0058 Ação: Monitória Autor: Guaxupe Comercio de 
Materiais Eletricos Ltda. Réu: Eduardo Barbosa dos Santos 05542557406 Me. DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar no 
prazo de 15 dias no tocante a certidão de fl s.22. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá 
Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0703277-50.2015.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Ordinária - AUTOR: José 
Jailson Ferreira Alves e outro - Autos n° 0703277-50.2015.8.02.0058 Ação: Usucapião Autor: José Jailson Ferreira Alves e outro Tipo 
Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível 
\>\> DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.69. Cumpra-se conforme requerido. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo 
de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: KAYO FERNANDEZ SOBREIRA DE ARAUJO (OAB 11285/AL), ADV: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 10319/AL), ADV: 
VALQUIRIA SOUZA SILVA (OAB 10320/AL) - Processo 0703408-88.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do 
Fornecedor - AUTORA: Terezinha Alves de Oliveira - RÉU: Carajás Material de Construções Ltda - Cerâmica Sergipe S/A - Autos nº: 
0703408-88.2016.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Terezinha Alves de Oliveira Réu: Carajás Material de Construções 
Ltda e outro 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 já restou oportunizado prazo para a apresentação de razões e contrarrazões recursais, 
passo a fazer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, competente para o julgamento do recurso. Arapiraca, 10 
de setembro de 2019 Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: ROSSANA NOLL COMARÚ (OAB 6083/AL), ADV: ALEXSANDRA DE LIMA (OAB 13489A/AL) - Processo 0703434-
86.2016.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Comercial - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A 
- Autos n° 0703434-86.2016.8.02.0058 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A Executado: 
Laboratório Rio Análises Clínicas Lab - Vida Ltda Epp e outros DESPACHO 1.Cite-se a parte Executada, para, no prazo de 3 (três) 
dias, efetuar o pagamento da dívida, ex vi do art. 829, caput, do NCPC, e, querendo, oferecer embargos à execução, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data da juntada do mandado de citação aos autos (art. 915, do NCPC). 2.De logo, nos termos do art. 827, 
do CPC, fi xo os honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, fi cando ciente a Executada de que os 
honorários advocatícios serão reduzidos à metade, no caso do mesmo proceder ao pagamento do valor integral da dívida no aludido 
prazo de 3 (três) dias, art. 827, §1º. 3.Não efetuando o pagamento, proceda-se o Sr. Ofi cial de Justiça, de imediato, à penhora dos bens 
da parte Executada, observada a ordem do art. 835, do NCPC, bem como, a sua avaliação, lavrando-se o respectivo Auto e intimando-
se o Executado na mesma oportunidade. 4.Outrossim, caso não seja encontrada a parte Executada, proceda o Sr. Ofi cial de Justiça 
ao arresto dos seus bens tantos quantos bastem para garantir a obrigação, na forma do art. 830 e seu parágrafo primeiro, do NCPC. 5. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ ROGÉRIO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 6259/AL) - Processo 0703533-90.2015.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - AUTOR: JOSÉ UILSON DA SILVA MAURÍCIO - Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa, 
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as 
cautelas legais e baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: JONAS FERNANDO GUABIRABA MELO (OAB 15537/AL) - Processo 0703590-06.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: J.A.S. - Considerando que a citação do réu é ato pessoal; considerando a certidão de fl s. 
98; considerando os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, do contraditório e do amplo direito de defesa, 
determino a citação do réu mediante mandado.

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854/AL) 
- Processo 0703595-28.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: B.F.C.F.I. - 
DESPACHO Intime-se o autor para que, no prazo de 05 dias, traga aos autos o endereço do réu a fi m de que seja dado o cumprimento 
da decisão de fl s. 42. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: SIMONE ALVES DA SILVA (OAB 29016/PE), ADV: LUCIANO HENRIQUE GONÇALVES SILVA (OAB 6015/AL) - Processo 
0703761-65.2015.8.02.0058 - Procedimento Sumário - Dano Moral - AUTORA: Cristiana Ferreira de Farias - RÉU: CRED - SYSTEM 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, 
extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

ADV: JORGIANA GASPAR FEITOSA (OAB 11506/AL), ADV: GLECIA CRISTINA ALEXANDRINO DE BARROS (OAB 12165/AL), 
ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) - Processo 0703903-35.2016.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Francisco Cassimiro da Silva - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL 
- Diante do exposto, condierando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição 
inicial, para, confi rmando a tutela concedida na decisão de fl s. 23/25: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 508,31 (quinhentos 
e oito reais e trinta e um centavos) descrito na inicial; e, b) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Outrossim, 
em face da sucumbência, condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 
arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2° do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com a adoção das diligências necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,08 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL) - Processo 0704081-13.2018.8.02.0058 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - 
Levantamento de Valor - REQUERENTE: José Carlos Leite Nunes - DESPACHO Em atenção ao parecer ministerial de fl s. 17, expeça-
se ofício ao INSS, para que esse Instituto informe se há algum dependente do falecido, Miguel Leite Nunes. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 
08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL), ADV: MAICON DOGLAS CASSIANO ALVES (OAB 16134A/AL), 
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 10274A/AL) - Processo 0704204-11.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Desconto em folha de pagamento - AUTOR: José Cicero de Souza - RÉU: 233-banco Cifra S/A e outros - Autos n° 0704204-
11.2018.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José Cicero de Souza Réu: 233-banco Cifra S/A e outros DESPACHO Para 
melhor celeridade processual, determino: A) a intimação das partes para informarem se desejam produzirem outras provas além das 
já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, prazo 05 dias. B) Em caso 
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negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 107414/SP), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 46234A/RS) - Processo 
0704329-76.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A 
- DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 75/76, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão para o novo endereço 
apresentado pelo autor, nos termos da decisão de fl s. 67. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0704341-56.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda - Autos nº: 0704341-56.2019.8.02.0058 
Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Consórcio Nacional Honda Ltda Réu: Adeildo Abraao da Silva DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, entre as partes em epígrafe, ambas devidamente qualifi cadas na inicial 
na qual pretende o requerente seja apreendido o veículo descrito na exordial, segundo os motivos ali alegados. Aduz o requerente 
que celebrou com o requerido, um contrato de Alienação Fiduciária, conforme documentação acostada ao pedido, em prestações 
mensais, nos termos do Decreto-lei nº 911, de 01/10/69 e da lei nº 10.931/04. Ocorre, segundo a exordial, que o requerido não vem 
cumprindo com o avençado causando prejuízos e transtornos ao requerente, pugnando, por isso, concessão, liminarmente, da busca 
e apreensão pleiteada neste processo, na forma do art.3º do Decreto-Lei nº 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 10.931/04, 
conforme documentação anexa. A concessão de liminar inaudita altera parte, fundada no poder geral de cautela do Magistrado, exige, 
também, prudência e equilíbrio, sendo necessário a existência de seus requisitos específi cos, quais sejam, o fumus boni juris, e o 
periculum in mora, o primeiro relacionado com o direito invocado pela parte, o segundo com a própria efi cácia da tutela jurisdicional 
requerida. Na presente ação a concessão da liminar se impõe, posto que presentes os dois requisitos acima discriminados, porquanto 
relevantes os fundamentos da presente ação. Reconheço, desta forma, o pressuposto da plausibilidade do direito invocado na exordial, 
sobretudo porque, segundo uma análise dos documentos acostados a exordial, se verifi ca, ao menos a existência de débito, que por 
si só, implica na rescisão da avença pactuada entre as partes, ante o inadimplemento pelo requerido de sua obrigação, nos termos 
do contrato acostado à peça exordial. O segundo, ou seja, o periculum in mora, em face de que, tratando-se de bem móvel, no caso 
em tela, o veículo descrito na inicial, patente a possibilidade de sua depreciação e conseqüente 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 medida cautelar pleiteada, em face dos argumentos acima deduzidos, DEFIRO a medida cautelar requerida, para 
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, devendo o referido mandado ser cumprido 
no endereço noticiado na exordial, ou onde se encontrar o bem indicado. O bem deverá ser depositado em mãos do credor. Nomeio 
como depositário o proprio autor ou terceiro indicado por ele. Obedeça-se o provimento nº 16/2011 da CGJ/AL. Com base na Lei nº 
13.043/2014, art. 9º, determino a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam inerente ao referido veículo, bem como 
sua exclusão após a apreensão. Faculto, ainda, a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde for localizado o 
veículo à sua apreensão, bastando para tanto requerer ao Juízo juntamente com cópia desta decisão e da petição inicial, art. 12 da Lei 
nº 13.043/2014, devendo, após a apreensão do veículo, haver comunicação a este Juízo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
conforme art. 13 da Lei nº 13.043/2014. Cumprida a medida liminar deferida, cite-se o(a) requerido(a) , para efetuar o pagamento da 
dívida no prazo de 05 dias ou contestar a presente ação, querendo, na forma e no prazo da lei. Salientando que, caso o(a) requerido(a), 
no prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na petição inicial, o bem lhe 
será restituído, livre de ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69). Concedo os benefícios dos parágrafos do artigo 212, do Código 
de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e uso de força policial, se necessário. Deverá conter no mandado a norma dos 
arts. 37 e 38 do Provimento nº 45/2016 da CGJ/AL. Intimações necessárias. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL), ADV: ELIANE FERREIRA DE MORAIS E SILVA (OAB 
2587/AL) - Processo 0704409-11.2016.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco 
Yamaha Motor do Brasil S/A - RÉU: Nilson Ferreira da Silva - DESPACHO Tendo em vista a negativa de aceitação por parte do autora em 
relação à proposta de acordo formulado pelo réu, determino o imediato cumprimento da decisão de fl s. 36. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 
de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0704486-15.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Honda S/A. - Autos n° 0704486-15.2019.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão 
Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Honda S/A. Réu: Elisangela Campos Silva DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.62, tornando o 
senhor Maurício Rafael Cabral Marinho como fi el depositário. Dê-se continuidade na decisão de fl s.54. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC), ADV: ADRIANA MARIA MARQUES REIS COSTA (OAB 4449/AL) - Processo 0704506-
06.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - RÉU: Jair Matias dos Santos - Autos n° 0704506-06.2019.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em 
Alienação Fiduciária Autor: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Réu: Jair Matias dos Santos DESPACHO Defi ro, 
liminarmente, a medida requerida, eis que, presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão no início do procedimento, pois, 
trata-se de BUSCA E APREENSÃO decorrente da falta de pagamento pelo réu das prestações do contrato fi rmado com o autor para 
fi nanciamento da aquisição do bem, contrato este, fi rmado entre as partes tem a garantia de alienação fi duciária, nos termos do que 
prescreve o Decreto Lei nº 911/69 (com alteração dada pelo artigo 56 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004), que enseja, em caso 
de mora, a medida adotada pelo Credor. Defi ro os benefícios do Art. 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, para cumprimento 
das diligências, bem como, se necessário reforço policial e arrombamento, nos termos do artigo 38 do Provimento nº 45/2016 da 
Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas. Cientifi que-se o devedor que, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar, poderá 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo Credor na inicial, hipótese em que o bem lhe será 
restituído livre de ônus. (Decreto Lei 911/69 com alteração dada pelo artigo 56, § 2° da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004). 
Executada a liminar, e não efetuado o pagamento da dívida, no prazo determinado no item anterior, o réu poderá, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias oferecer resposta, podendo ser apresentada ainda, que o devedor tenha pago o débito na sua integralidade, caso 
entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. (Decreto Lei 911/69 com alteração dada pelo artigo 56, § § 3° e 4° da 
Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004 ). Expeça-se MANDADO e/ou PRECATÓRIA, se for o caso e sendo necessário. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 9343A/AL) - Processo 0704520-87.2019.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Autos nº: 0704520-
87.2019.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento 
Réu: Ana Paula da Silva DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, entre as partes em epígrafe, ambas 
devidamente qualifi cadas na inicial na qual pretende o requerente seja apreendido o veículo descrito na exordial, segundo os motivos 
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ali alegados. Aduz o requerente que celebrou com o requerido, um contrato de Alienação Fiduciária, conforme documentação acostada 
ao pedido, em prestações mensais, nos termos do Decreto-lei nº 911, de 01/10/69 e da lei nº 10.931/04. Ocorre, segundo a exordial, 
que o requerido não vem cumprindo com o avençado causando prejuízos e transtornos ao requerente, pugnando, por isso, concessão, 
liminarmente, da busca e apreensão pleiteada neste processo, na forma do art.3º do Decreto-Lei nº 911/69, com nova redação dada pela 
Lei nº 10.931/04, conforme documentação anexa. A concessão de liminar inaudita altera parte, fundada no poder geral de cautela do 
Magistrado, exige, também, prudência e equilíbrio, sendo necessário a existência de seus requisitos específi cos, quais sejam, o fumus 
boni juris, e o periculum in mora, o primeiro relacionado com o direito invocado pela parte, o segundo com a própria efi cácia da tutela 
jurisdicional requerida. Na presente ação a concessão da liminar se impõe, posto que presentes os dois requisitos acima discriminados, 
porquanto relevantes os fundamentos da presente ação. Reconheço, desta forma, o pressuposto da plausibilidade do direito invocado 
na exordial, sobretudo porque, segundo uma análise dos documentos acostados a exordial, se verifi ca, ao menos a existência de débito, 
que por si só, implica na rescisão da avença pactuada entre as partes, ante o inadimplemento pelo requerido de sua obrigação, nos 
termos do contrato acostado à peça exordial. O segundo, ou seja, o periculum in mora, em face de que, tratando-se de bem móvel, no 
caso em tela, o veículo descrito na inicial, patente a possibilidade de sua depreciação e conseqüente 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 medida cautelar pleiteada, em face dos argumentos acima deduzidos, DEFIRO a medida cautelar requerida, para 
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, devendo o referido mandado ser cumprido 
no endereço noticiado na exordial, ou onde se encontrar o bem indicado. O bem deverá ser depositado em mãos do credor. Nomeio 
como depositário o proprio autor ou terceiro indicado por ele. Obedeça-se o provimento nº 16/2011 da CGJ/AL. Com base na Lei nº 
13.043/2014, art. 9º, determino a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam inerente ao referido veículo, bem como 
sua exclusão após a apreensão. Faculto, ainda, a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde for localizado o 
veículo à sua apreensão, bastando para tanto requerer ao Juízo juntamente com cópia desta decisão e da petição inicial, art. 12 da Lei 
nº 13.043/2014, devendo, após a apreensão do veículo, haver comunicação a este Juízo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
conforme art. 13 da Lei nº 13.043/2014. Cumprida a medida liminar deferida, cite-se o(a) requerido(a) , para efetuar o pagamento da 
dívida no prazo de 05 dias ou contestar a presente ação, querendo, na forma e no prazo da lei. Salientando que, caso o(a) requerido(a), 
no prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na petição inicial, o bem lhe 
será restituído, livre de ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69). Concedo os benefícios dos parágrafos do artigo 212, do Código 
de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e uso de força policial, se necessário. Deverá conter no mandado a norma dos 
arts. 37 e 38 do Provimento nº 45/2016 da CGJ/AL. Intimações necessárias. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: TIAGO PEREIRA BARROS (OAB 7997/AL) - Processo 0704571-40.2015.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque 
- EXEQUENTE: Gleydsson Barbosa de Oliveira - DESPACHO Defi ro o pedido de fl s. 59/60 a fi m de que seja realizada a busca de 
valores necessários à satisfação do débito nas contas do executado pelo sistema BACENJUD. Quanto ao pleito de desconsideração da 
personalidade jurídica, não vislumbro o cumprimento dos requisitos por parte do exequente. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro 
de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: WALDEMAR RADAMÉS PEREIRA TAVARES (OAB 12723/AL) - Processo 
0705123-05.2015.8.02.0058 - Monitória - Contratos Bancários - AUTOR: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários de Instituições F. Pub Feder - RÉU: Waldemarradamespereiratavares - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento 
nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO/dou vista à(o) douta(o) representante do réu, para fi ns 
de cumprimento e/ou ciência do(a) Ato Ordinatório abaixo transcrito. Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO/dou vista à(o) douta(o) representante do Réu, para fi ns de cumprimento 
e/ou ciência do(a) Despacho abaixo transcrito. Recebo os presentes embargos à monitória. Consequentemente, suspendo a efi cácia do 
mandado inicial, nos termos do art. 702, § 4°, do CPC/15. Intime-se o Autor/Embargado para se manifestar sobre os embargos, no prazo 
de 15(quinze) dias. Após, suscitadas questões preliminares e/ou fatos novos - extintivos, modifi cativos ou impeditivos - e/ou acostados 
documentos pelo Autor/Embargado, intime-se o Réu/Embargante para se manifestar, no prazo de 10(dez) dias, bem como para dizer se 
pretende a produção de provas, devendo especifi cá-las e justifi cá-las. Em seguida, intime-se a parte Autora/Embargada para especifi car 
as provas que pretende produzir, justifi cando-as. Nada sendo requerido, anote-se para sentença, ou, requerida a produção de provas, 
venham conclusos. Intimações necessárias. Arapiraca(AL), 31 de maio de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito 
Arapiraca, 21 de agosto de 2019.

ADV: GABRIELA ANDIÓN MELO (OAB 5240/AL) - Processo 0705216-26.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação / 
Revisão de Contrato - AUTOR: Claudomirio Rodrigues da Silva - DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE 
os pedidos, nos termos do art. 332, I e II, do NCPC. Custas pelo autor. Suspendo a exigibilidade em face da concessão da Assistência 
Judiciária Gratuita. P.R.I. Arapiraca,05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL), ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL) - Processo 
0705342-13.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Desconto em folha de pagamento - AUTOR: Manoel Joaquim da Silva - RÉU: 
237-banco Bradesco S/A e outros - Autos n° 0705342-13.2018.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Manoel Joaquim da Silva 
Réu: 237-banco Bradesco S/A e outros DESPACHO Intime-se o autor para, querendo, apresentar a réplica no prazo legal. Após, vistas 
as partes, para informarem se desejam conciliar ou produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, 
mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, no prazo 10 dias. Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: FRANCISCO LEITÃO DE SENA JÚNIOR (OAB 26524/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: SÉRVIO 
TÚLIO DE BARCELOS,OAB N.º: 44.698/MG (OAB 44698/MG) - Processo 0705499-54.2016.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial 
- Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Santander Banespa S/A - Autos n° 0705499-54.2016.8.02.0058 Ação: Execução de 
Título Extrajudicial Exequente: Banco Santander Banespa S/A Executado: Estrela Comércio de Alimentos Ltda - Me e outro DESPACHO 
Defi ro o requerido de fl s.56 nos seguintes termos: Cite-se a parte Executada, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 
dívida, ex vi do art. 829, caput, do NCPC, e, querendo, oferecer embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
juntada do mandado de citação aos autos (art. 915, do NCPC); De logo, nos termos do art. 827, do CPC, fi xo os honorários advocatícios 
à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, fi cando ciente a Executada de que os honorários advocatícios serão reduzidos 
à metade, no caso do mesmo proceder ao pagamento do valor integral da dívida no aludido prazo de 3 (três) dias, art. 827, §1º; Não 
efetuando o pagamento, proceda-se o Sr. Ofi cial de Justiça, de imediato, à penhora dos bens da parte Executada, observada a ordem 
do art. 835, do NCPC, bem como, a sua avaliação, lavrando-se o respectivo Auto e intimando-se o Executado na mesma oportunidade; 
Outrossim, caso não seja encontrada a parte Executada, proceda o Sr. Ofi cial de Justiça ao arresto dos seus bens tantos quantos 
bastem para garantir a obrigação, na forma do art. 830 e seu parágrafo primeiro, do NCPC. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro 
de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: RODRIGHO VICTOR DA SILVA RIOS (OAB 4938E/AL) - Processo 0705657-07.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
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Adjudicação Compulsória - AUTOR: Wilton Monteiro da Costa Junior - Cite-se.
ADV: WAGNER MARCELO FERREIRA DA SILVA (OAB 15697/AL) - Processo 0705716-92.2019.8.02.0058 - Habilitação - 

Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: José Henrique da Silva Figueiredo - Autos n° 0705716-92.2019.8.02.0058 Ação: 
Habilitação Requerente: José Henrique da Silva Figueiredo Requerido: Rede (Maquininha de Cartão) DESPACHO Defi ro o pedido de 
custas judiciais gratuitas. Cite-se o réu, para apresentar a resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC/15. 
Outrossim, façam constar as advertências do art.344 do citado diploma legal. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL) - Processo 0705717-77.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Seguro - 
AUTOR: Alfeu Leandro da Rocha - Autos n° 0705717-77.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Alfeu Leandro da Rocha 
Réu: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. DESPACHO Defi ro o pedido de justiça gratuita. Cite-se o réu, para 
apresentar a resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC/15. Outrossim, façam constar as advertências do 
art.344 do citado diploma legal. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GEREMIAS DOS SANTOS BISPO (OAB 14663/AL) - Processo 0705724-69.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Luciano Longstany La Roseuse Lunguinho - Autos n° 0705724-69.2019.8.02.0058 Ação: 
Procedimento Ordinário Autor: Luciano Longstany La Roseuse Lunguinho Réu: Banco Itaúcard S/A DESPACHO Intime-se o autor para 
pagar as custas iniciais remanescente no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: WESLEY SOUZA DE ANDRADE (OAB 5464/AL) - Processo 0705791-68.2018.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - AUTOR: Reinaldo Barbosa de Farias - Márcia Edivânia Silva Correia Farias - DESPACHO Estando em ordem a petição 
inicial, expeçam-se os mandados de citação dos confrontantes, conforme documento de fl s. 08, conferindo-lhes o prazo de 15 dias para 
apresentarem contestação ao presente feito. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá 
Juiz de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) - Processo 0705858-33.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Espécies de Contratos - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - DESPACHO Digam as partes, no prazo comum de 
05 (cinco) dias, sobre as provas que desejam produzir em audiência de instrução, e, em caso afi rmativo, especifi cando-as e indicando 
a fi nalidade 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 requerer fazer a juntada do rol das testemunhas, no máximo, até 15 (quinze) dias antes da 
data designada para a realização da audiência, nos termos do art. 357, §4º, do CPC, com a qualifi cação completa da(s) testemunha(s) 
arrolada(s), inclusive, fazendo constar a informação a respeito da necessidade de efetivação pelo cartório do procedimento de intimação, 
sob pena de inviabilizar o(s) depoimento(s) da(s) que restar(em) arrolada(s). Proceda-se com a intimação das partes e dos seus 
advogados, bem assim da(s) testemunha(s) e do Ministério Público, se necessário. Cumpra-se. Arapiraca, 08 de setembro de 2019 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANGÉLICA GONZAGA FERREIRA (OAB 13953/AL) - Processo 0705900-82.2018.8.02.0058 - Petição - Usucapião 
Extraordinária - REQUERENTE: Maria Jose dos Santos - DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
traga aos autos documentos aptos a concessão do pleito de gratuidade. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANDRÉIA PATRÍCIA DE JESUS OLIVEIRA (OAB 10490/AL) - Processo 0705905-07.2018.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição - 
AUTORA: Adriana Carla Albuquerque Santos - Autos n° 0705905-07.2018.8.02.0058 Ação: Usucapião Autor: Adriana Carla Albuquerque 
Santos Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação 
indisponível \>\> DESPACHO Intime-se o autor para juntar nos autos documentos que comprovem o lapso temporal aquisitivo do imóvel, 
prazo 10 dias. Por versar sobre direitos reais imobiliários, NCPC art. 73, intime-se o autor para proceder o consentimento do cônjuge, 
prazo 10 dias. Citem-se os confi nantes, caso não haja declaração de anuência com fi rma reconhecida em cartório de registro. Expeça-
se edital de citação, com prazo de 20 dias, dos réus ausentes, em lugares incertos e aos eventuais interessados. Cite-se, caso positivo, 
em nome de quem se encontra registrado o imóvel. Intimem-se os entes públicos (fazenda nacional, Estadual e Municipal), por carta 
registrada, para manifestarem interesse na causa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie a Secretaria da 3ª Vara desta 
Comarca certidão da distribuição acerca de eventual inexistência de ações reivindicatórias ou possessórias manejadas contra a pessoa 
do suplicante, prazo 30 dias. Arapiraca(AL), 09 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO BARBOSA GIUDICELLI (OAB 146050/RJ), ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL) - Processo 0705924-
13.2018.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Ordinária - AUTORA: Eliane Gomes de Almeida e outro - DESPACHO Tendo em vista o 
pleito de concessão de gratuidade da justiça, intimem-se os autores a fi m de que tragam aos autos, no prazo de 05 dias, documentos 
hábeis à comprovação de sua hipossufi ência fi nanceira, vez que pelo que dos autos consta não há como se presumir tão condição tão 
somente pelas declarações de fl s. 07/08. Publique-se. Arapiraca(AL), 07 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz 
de Direito

ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 10775A/AL), ADV: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA (OAB 1659/AL), ADV: 
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB 13908/BA) - Processo 0706028-05.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Interpretação 
/ Revisão de Contrato - AUTOR: Gabriel Marques Dsos Santos - RÉU: Banco GMAC S/A - - Conclusão - Ante ao exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a presente ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Em vista da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da causa. Publique-se, registre-se, intime-se. Arapiraca,06 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA (OAB 6615/AL) - Processo 0706064-13.2019.8.02.0058 - Despejo por Falta de Pagamento 
Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - AUTOR: Geraldo Silva - Autos n° 0706064-13.2019.8.02.0058 Ação: Despejo Por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança Autor: Geraldo Silva Réu: Alexsandro da Silva Santos DESPACHO Determino ao Sr. Ofi cial de 
Justiça que promova o despejo do réu, nominado acima, no imóvel mencionado na exordial. Se o mesmo não for encontrado determino 
ao Sr. Ofi cial de Justiça que arrombe o imóvel; em caso de resistência, convoque força pública sufi ciente para cumprimento desta 
ordem. Em qualquer caso, entregue bens encontrados ao autor, conforme decisão interlocutória de fl s. 50, imitindo a posse ao autor, 
devidamente identifi cado nos autos ou ao seu Advogado, constituído nos exatos termos do instrumento procuratório constante nos 
autos. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: GEORGE DANTAS (OAB 19695/BA) - Processo 0706076-27.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos 
de Ensino - AUTOR: Jasson Rodrigues de Souza - RÉU: Unirb - Arapiraca - Autos n° 0706076-27.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Jasson Rodrigues de Souza Réu: Unirb - Arapiraca DESPACHO Intime-se o autor para, querendo, apresentar a réplica 
no prazo legal. Após, vistas as partes, para informarem se desejam conciliar ou produzirem outras provas além das já inseridas nos 
autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, no prazo 10 dias. Em caso negativo, voltem-me 
conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito
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ADV: MARIA DO CARMO ALVES (OAB 296853/SP) - Processo 0706133-79.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Itaú Seguros S/a - Autos n° 0706133-79.2018.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em 
Alienação Fiduciária Autor: Itaú Seguros S/a Réu: Alexandre Antonio Matias Barbosa DESPACHO Defi ro o requerido de fl s.80, ao passo 
que ratifi co a decisão de fl s.72. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MAYSA SAMPAIO ALMEIDA FARIAS (OAB 15624/AL) - Processo 0706166-35.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Obrigações - AUTORA: Maysa Sampaio Almeida Farias - Andreza Caroline da Silva Torres - Bárbara Thais da Silva - Julia Carolline 
Silva Lira - ADVOGADA: Maysa Sampaio Almeida Farias - Maysa Sampaio Almeida Farias - Maysa Sampaio Almeida Farias - Maysa 
Sampaio Almeida Farias - Autos n° 0706166-35.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Maysa Sampaio Almeida Farias e 
outros Réu: Unidade Regional Brasileira de Educação Ltda DESPACHO Defi ro o pedido de justiça gratuita. Cite-se o réu para apresentar 
a contestação no prazo legal, após, este Juízo irá apreciar o pedido de Liminar. Cumpra-se Arapiraca(AL), 04 de setembro de 2019. 
Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ENNE LAYNE FERREIRA SANTOS ALMEIDA (OAB 13313/AL), ADV: JÉSSIKA NAYANE FERREIRA DA SILVA (OAB 13561/
AL), ADV: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB 23748/PE) - Processo 0706345-37.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Seguro - REQUERENTE: Benedita Nunes Gama Teles - REQUERIDO: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.a - Diante de 
todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar 
a empresa demandada: a) a pagar à autora a verba indenizatória do seguro de vida no valor de R$ 8.400,00, devendo incidir correção 
monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e, ainda, b) pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, 
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento até a data do efetivo 
pagamento, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, CONDENO O RÉU ao pagamento de todas as despesas 
processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, 
do CPC. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.

ADV: EDILÂNIA SOARES SILVA (OAB 11865/AL) - Processo 0706526-04.2018.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Ordinária 
- AUTORA: Marta Cristina Sobral - DESPACHO Em atenção à petição de fl s. 28, expeça-se o respectivo mandado de citação do 
confrontante Manoel Tenório Alves, residente e domiciliado na Av. Rio Branco, nº 22 QD 0084 Manoel Teles/ AL CEP: 57.305-025, 
conferindo-lhe o prazo de 15 dias para, querendo, oferecer contestação à presente demanda. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro 
de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA (OAB 1659/AL) - Processo 0706607-50.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Janice Maria da Silva - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. 
Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

ADV: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL), ADV: MARCOS ALEXANDRE AZEVEDO DE MIRANDA (OAB 5350/AL), 
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL) - Processo 0706763-72.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Josue Francisco dos Santos e outro - RÉU: Banco do Brasil S/A - - Conclusão - Ante ao 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em vista da sucumbência, condeno os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios fi xados em 10% sobre o valor da causa. Publique-se, registre-se, intime-se. Arapiraca,06 de setembro de 
2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: SÉRGIO RICARDO SCAVUZZI DE CARVALHO (OAB 11287/AL) - Processo 0706943-20.2019.8.02.0058 - Embargos à 
Execução - Títulos de Crédito - EMBARGANTE: Samplas Industria e Comércio de Plásticos Ltda - Marcos Antônio Vieira Sampaio - 
Yolanda Cristina Barbosa Sampaio - Autos n° 0706943-20.2019.8.02.0058 Ação: Embargos À Execução Embargante: Samplas Industria 
e Comércio de Plásticos Ltda e outros Embargado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profi ssionais da Saúde 
de Nível Superior de Alagoas - UNICRED DESPACHO Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar comprovante 
de renda, sob pena de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro de 2019. Giovanni 
Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL) - Processo 0706943-88.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Bancários - REQUERENTE: Maria Aparecida da Silva - DESPACHO Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem, no prazo 
comum de 15 dias, suas alegações fi nais. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO (OAB 1C/AL) - Processo 0707074-29.2018.8.02.0058 - Consignação em 
Pagamento - Responsabilidade Civil - AUTOR: Michel Araújo dos Santos - Autos n° 0707074-29.2018.8.02.0058 Ação: Consignação Em 
Pagamento Autor: Michel Araújo dos Santos Réu: Esplanada Brasil S.a. Lojas de Departamentos DESPACHO Intime-se o autor para, 
querendo, apresentar a réplica no prazo legal. Após, vistas as partes, para informarem se desejam conciliar ou produzirem outras provas 
além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua funcionalidade processual, no prazo 10 dias. Em 
caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL), ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 11268/PE) - 
Processo 0707189-84.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: José 
Tomaz de Oliveira - RÉU: Casas Bahia Comercial Ltda - Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, considerando a ausência de qualquer comprovação de ato ilícito praticado pela 
empresa ré. Em vista das conclusões aqui alcançadas, revogo os efeitos da liminar inicialmente concedida por este Juízo. Outrossim, 
CONDENO O AUTOR ao pagamento de todas as despesas processuais e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Em contrapartida, defi ro a gratuidade da justiça, suspendendo a 
exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 98, §§ 2º e 3º e art. 99, § 3º, do CPC). Proceda a 
Escrivania à retifi cação do polo passivo para que conste Via Varejo S/A. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0707190-06.2016.8.02.0058 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda - Autos n° 0707190-06.2016.8.02.0058 Ação: 
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Consórcio Nacional Honda Ltda Réu: Joao Pereira Santos Junior Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte autora para se 
pronunciar acerca da juntada do AR de fl s. 87, a seguir transcrito: Em 28 de agosto de 2019 é juntado a estes autos do envelope e 
respectivo aviso de recebimento (AR061887584TJ - Desconhecido), referente ao ofício n. 0707190-06.2016.8.02.0058-0001, emitido 
para Joao Pereira Santos Junior. Usuário: Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Cássio Fabiano Rodrigues da Paixão Analista Judiciário

ADV: DÉCIO FREIRE (OAB 56543/MG), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO (OAB 1C/AL) - Processo 0707219-
85.2018.8.02.0058 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Energia Elétrica - AUTOR: Defensoria Pública de Alagoas - RÉU: Companhia 
Energética de Alagoas - CEAL - Autos n° 0707219-85.2018.8.02.0058 Ação: Ação Civil Pública Autor: Defensoria Pública de Alagoas 
Réu: Companhia Energética de Alagoas - CEAL DESPACHO Para melhor celeridade processual, determino: A) a intimação das partes 
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para informarem se desejam produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas 
e sua funcionalidade processual, prazo 05 dias. B) Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 
05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: MARIO DO CARMO RICALDE (OAB 16660MS) - Processo 0707276-11.2015.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - 
Cheque - EXEQUENTE: Editora e Distribuidora Contemplar - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 33/34. Determino a expedição do 
respectivo mandado de citação da executada nos endereços apresentados pelo exequente, nos termos lançados às fl s. 22. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DAUANY KARLLA NUNES PEREIRA (OAB 13125/AL), ADV: LYGIA RAFAELLA CAMPOS DA SILVA (OAB 14953/AL) - 
Processo 0707348-90.2018.8.02.0058 - Consignação em Pagamento - Condomínio - AUTORA: Maria Barbosa de Santana - Autos n° 
0707348-90.2018.8.02.0058 Ação: Consignação Em Pagamento Autor: Maria Barbosa de Santana Réu: Condomínio Residencial Vale 
do Sol DESPACHO Intime-se o autor para, querendo, apresentar a réplica no prazo legal. Após, vistas as partes, para informarem se 
desejam conciliar ou produzirem outras provas além das já inseridas nos autos, devendo, para tanto, mencionar quais as provas e sua 
funcionalidade processual, no prazo 10 dias. Em caso negativo, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de 
setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0707403-75.2017.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Espécies de Contratos - AUTORA: Jacira Celestina da Costa - Diante do exposto, considerando o que mais dos autos consta, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para, confi rmando a tutela concedida na decisão de fl s. 
32/34: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 8.156,27 (oito mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos descrito 
na inicial); b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção 
monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e, c) em face da sucumbência, condenar a ré, ainda, 
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, 
nos moldes do artigo 85, § 2° do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a adoção das diligências necessárias e 
cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de 
Direito

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) - Processo 0707416-11.2016.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Seguro - 
AUTOR: Bradesco Saúde - DESPACHO Expeça-se o respectivo mandado de citação para o endereço apresentado às fl s. 157, conferindo 
a parte ré o prazo de 15 dias para apresentar contestação ao feito. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo 
de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: AILTON ALVES DO NASCIMENTO (OAB 2034/AL), ADV: MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS (OAB 9697/AL) - Processo 
0707455-71.2017.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - AUTORA: Maria Lúcia Santana - Ante o exposto, 
EXTINGO o processo diante do abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas. 
Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas legais e baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: ALEXANDRE JOSÉ MARTINS GUALIATO (OAB 16567/AL), ADV: MADSON BORGES DELGADO (OAB 11327/AL), ADV: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL), ADV: BRUNA BEZERRA DOS SANTOS (OAB 13165/AL) - Processo 
0707510-22.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Dano Moral - REQUERENTE: Katiuscia da Costa Oliveira - REQUERIDO: Instituto 
de Ensino Superior Santa Cecília - Iesc - 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, fi ca 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 
modifi cativos, acaso suscitados na defesa. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Rodrigo Santos Passos Técnico Judiciário

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0707514-30.2015.8.02.0058 - Usucapião - Usucapião Ordinária - AUTORA: Zuleide 
Freire da Silva e outro - Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 
Alagoas e em virtude do Ar fl .23(motivo da devolução:não existe o número), abro vista dos autos ao advogado/defensor da parte autora 
,para, querendo, apresentar endereço completo,no prazo de 05(cinco)dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Rodrigo Santos Passos 
Técnico Judiciário

ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL) - 
Processo 0707592-87.2016.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaúcard 
S/A - Autos n° 0707592-87.2016.8.02.0058 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Itaúcard S/A Réu: Quiteria 
Cordeiro da Silva DESPACHO Defi ro o requerido de fl s78. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 05 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de 
Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 3967/AL) - Processo 0707605-52.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Perdas e Danos - REQUERENTE: Carlos Roberto Feitosa - Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa, sem 
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as 
cautelas legais e baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA (OAB 1659/AL) - Processo 0707638-42.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 
- Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Severino José dos Santos - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 
ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 14854A/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - 
Processo 0707645-97.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTORA: Consórcio Nacional 
Honda Ltda - DESPACHO Defi ro o requerimento de fl s. 59. Expeça-se a competente carta precatória ao Juízo da Comarca de Major 
Isidoro, devidamente instruída com as peças e documentos hábeis ao cumprimento da decisão de fl s. 48. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 
de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

ADV: ANDRÉIA PATRÍCIA DE JESUS OLIVEIRA (OAB 10490/AL) - Processo 0707648-52.2018.8.02.0058 - Usucapião - Aquisição 
- AUTOR: José Fernandes - DESPACHO Intime-se o autos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos os dados dos 
confrontantes para que sejam devidamente citados. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira 
Jatubá Juiz de Direito

ADV: WHERLANCLEYA LÚCIA ALVES DOS SANTOS (OAB 12924/AL) - Processo 0707653-45.2016.8.02.0058 - Liquidação de 
Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: José Maciel Alves Bezerra - Processo n°: 
0707653-45.2016.8.02.0058 Ação: Liquidação de Sentença Pelo Procedimento Comum Autor: José Maciel Alves Bezerra Réu: Ympactus 
Comercial Ltda ATO ORDINATÓRIO Analisados os au5tos, e verifi cando que o expediente anteriormente emitido não era o de “citação”, 
conforme despacho de pg. 298, chamo o feito à ordem para promover o adequado procedimento. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 
Michael Assumpção Couto Analista JudiciárioMC2

ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 3967/AL), ADV: BEATRIZ MIRO ROUCE PRADINES DE MENEZES (OAB 
15504/AL) - Processo 0707695-60.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - REQUERENTE: Ana Lúcia dos Santos - 
Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. 
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Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas legais e baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.

ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 3967/AL) - Processo 0707728-50.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Perdas e Danos - REQUERENTE: João Victor Limeira da Silva - Ante ao exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, por abandono da causa, para que possa produzir todos os seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do artigo 485, III, do 
CPC/15.

ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 3967/AL) - Processo 0707787-38.2017.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - 
Perdas e Danos - REQUERENTE: Jose Cicero Lima - Autos n° 0707787-38.2017.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Requerente: 
Jose Cicero Lima Requerido: Mineração Vale Verda Ltda. Ato Ordinatório: Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO/dou vista à parte autora, para que se manifeste acerca da devolução do AR, a seguir 
transcrito: Em 04 de setembro de 2019 é juntado a estes autos do envelope e respectivo aviso de recebimento (AR061895912TJ - 
Mudou-se), referente ao ofício n. 0707787-38.2017.8.02.0058-0002, emitido para Mineração Vale Verda Ltda.. Usuário: Arapiraca, 10 de 
setembro de 2019. MC5 - Emilia Raquel Almeida Cavalcanti Analista Judiciário

ADV: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB 8736A/AL) - Processo 0708320-60.2018.8.02.0058 - Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco Financiamentos SA - DESPACHO Defi ro a expedição do mandado de busca 
e apreensão no endereço indicado às fl s. 58, a fi m de que seja dado o fi el cumprimento da decisão de fl s. 50. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 
08 de setembro de 2019. Giovanni Alfredo de Oliveira Jatubá Juiz de Direito

‘ de Alagoas (OAB D/AL)

Abel Felipe dos Santos Silva (OAB 6588/SE)
Adriana Maria Marques Reis Costa (OAB 4449/AL)
Adriano Silva de Lima (OAB 11157/AL)
Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB 6266/AL)
Ailton Alves do Nascimento (OAB 2034/AL)
Aldenira Gomes Diniz (OAB 5647A/AL)
Alessandra Patrícia Alécio Barbosa de Omena (OAB 7976/AL)
Alexandre José Martins Gualiato (OAB 16567/AL)
Alexandre Santana Sampaio (OAB 68B/SE)
Alexsandra de Lima (OAB 13489A/AL)
Amanda de Albuquerque Rocha (OAB 14893/AL)
Amandio Ferreira Tereso Júnior (OAB 107414/SP)
ANA CAROLINA GUERREIRO F GUZZO (OAB 9323B/AL)
André Chalub Lima (OAB 7405B/AL)
André Coelho Boggi (OAB 231359/SP)
Andréa Freire Tynan (OAB 10699A/AL)
Andréia Patrícia de Jesus Oliveira (OAB 10490/AL)
Angélica Gonzaga Ferreira (OAB 13953/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736/AL)
Antônio Braz da Silva (OAB 8736A/AL)
Antonio Rodrigues Bandeira (OAB 8009/AL)
Arnaldo Carneiro da Silva Neto (OAB 9611/AL)
Beatriz Miro Rouce Pradines de Menezes (OAB 15504/AL)
Bruna Bezerra dos Santos (OAB 13165/AL)
Bruno Antonio Acioly Calheiros (OAB 9812/AL)
Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB 21678/PE)
BRUNO NOVAES ROSA (OAB 3556/SE)
Caio Muniz Sales Simões (OAB 14216/AL)
Candice Martins Costa Sampaio (OAB 8098/AL)
Carla Nadieje da Silva Santos (OAB 9618/AL)
Carla Passos Melhado (OAB 187329/SP)
Carlo Andre Mello de Queiroz (OAB 6047/AL)
Carlos Alberto Acioly Silva (OAB 3448/AL)
Carlos Alberto Rodrigues de Lima (OAB 1659/AL)
Carlos Alberto Soares da Silva (OAB 5996/AL)
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE)
CARLOS EDUARDO FERREIRA MELO (OAB 12276/AL)
Carlos Eduardo Mendes Albuquerque (OAB 8949A/AL)
Celso Luiz Travassos Fireman (OAB 7964/AL)
Celso Marcon (OAB 8210A/AL)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
Christianne Gomes da Rocha (OAB 20335/PE)
Claudio Kazuyoshi Kawasaki (OAB 13792A/AL)
Claudionor Lino de Oliveira (OAB 10145/AL)
Cleantho de Moura Rizzo Neto (OAB 7591/AL)
Cleonice Alves da Silva Vital (OAB 9489/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/AL)
Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB 9957A/PR)
Cristiano Machado Tavares Mendes (OAB 6461/AL)
Damião Francisco da Silva (OAB 5937B/AL)
Daniel de Macedo Fernandes (OAB 7761/AL)
Daniel Fernandes Advocacia (OAB 7761/AL)
Daniel Nunes Romero (OAB 168016/SP)
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Danielle Karine Nunes Silva (OAB 16153/AL)

Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
DAUANY KARLLA NUNES PEREIRA (OAB 13125/AL)
DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE)
DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA (OAB 4845E/AL)
Décio Freire (OAB 56543/MG)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Defensoria Pública Geral do Estado (OAB 1C/AL)
DIEGO ANTÔNIO DE BARROS ACIOLI (OAB 9632/AL)
Diego Leão da Fonseca (OAB 8404/AL)
Edilânia Soares Silva (OAB 11865/AL)
Edson Lucena Maia Neto (OAB 4941/AL)
Eduardo Fraga (OAB 10658/BA)
Eduardo Henrique Tenório Wanderley (OAB 6617/AL)
Eliane Ferreira de Morais e Silva (OAB 2587/AL)
Eliete Santana de Matos (OAB 10423/CE)
Élio Carmo Santos (OAB 1068/AL)
Elpídio Enoque de Araújo (OAB 4586/AL)
Enne Layne Ferreira Santos Almeida (OAB 13313/AL)
Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Eraldo José de Lima Neto (OAB 14949/AL)
Erasmo Antônio da Silva Júnior (OAB 8805/AL)
Eric Garmes de Oliveira (OAB 173267/SP)
Esmeralda Soares de Oliveira (OAB 9454/AL)
Esrom Batalha Santana (OAB 8185/AL)
Fabiano Coimbra Barbosa (OAB 117806/RJ)
Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
FELICIANO LYRA MOURA (OAB 11268/PE)
Felício Lúcio da Silva (OAB 3054/AL)
Fernando Luz Pereira (OAB 9343A/AL)
Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB 109730/MG)
Flávio Marroquim (OAB 7149/AL)
FRANCISCO LEITÃO DE SENA JÚNIOR (OAB 26524/CE)
Frederico Alvim Bites Castro (OAB 88562/MG)
Frederico Ferreira Barbosa Filho (OAB 7340/AL)
Gabriel Lucio Silva (OAB 8343/AL)
Gabriela Andión Melo (OAB 5240/AL)
Gabriela Martins Lisboa Crispim (OAB 12343/AL)
Gabrielle Arcoverde (OAB 21721/PE)
Gabrielle Arcoverde Cunha (OAB 8904A/AL)
Gabrielly Silva de Farias (OAB 9044/AL)
George Dantas (OAB 19695/BA)
Geremias dos Santos Bispo (OAB 14663/AL)
Gilberto Borges da Silva (OAB 58647/PR)
Givanildo Barbosa de Farias (OAB 11340/AL)
Giza Helena Coelho (OAB 166349/SP)
Glecia Cristina Alexandrino de Barros (OAB 12165/AL)
Grace Mastrianni Lima (OAB 5102/AL)
Guilherme Marinho Soares (OAB 18556B/CE)
Gustavo Barbosa Giudicelli (OAB 146050/RJ)
Gustavo Martins Delduque de Macedo (OAB 7656/AL)
Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli (OAB 12835A/AL)
Hector Igor Martins e Silva (OAB 9650/AL)
Hélio Higino Silva Filho (OAB 11768/AL)
Hiran Leão Duarte (OAB 10422/CE)
Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB 12169A/AL)

Hugo Fonseca Alexandre (OAB 8432/AL)
Humberto Graziano Valverde (OAB 13908/BA)
ISAAC BARRADAS NUNES (OAB 11963/AL)
Isabelle Santiago Almeida (OAB 13322A/AL)
Ivens Alberto de Queiroz Silva (OAB 8051/AL)
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)
Jackson Wagner Rodrigues dos Santos (OAB 226132/SP)
James Pereira Lopes (OAB 3348/AL)
Jayme Barbosa Canuto Filho (OAB 6235/AL)
Jean Marcell de Miranda Vieira (OAB 3490/PI)
Jessica Ferreira Nunes (OAB 13198/AL)
Jéssika Nayane Ferreira da Silva (OAB 13561/AL)
João Alves Barbosa Filho (OAB 980A/RN)
João Alves de Melo Júnior (OAB 24277/PE)
João Helder Silva Aragão (OAB 16055/AL)
João Márcio Maciel da Silva (OAB 822A/PE)
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João Paulo Santos Pereira Militão (OAB 14354/AL)
João Vieira da Costa Neto (OAB 16606/AL)
Jonas Fernando Guabiraba Melo (OAB 15537/AL)
JORGE AGOSTINHO DE FARIAS (OAB 6818A/AL)
Jorge Barbosa Caetano (OAB 2903/AL)
Jorgiana Gaspar Feitosa (OAB 11506/AL)
José César da Silva (OAB 4299/AL)
José Agostinho dos Santos Neto (OAB 6584/AL)
José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 12854A/AL)
José Carlos Nunes de Lima Júnior (OAB 14158/AL)
José Cordeiro Lima (OAB 1472/AL)
José Diniz Machado (OAB 3382/AL)
José Edgar da Cunha Bueno Filho (OAB 126504/SP)
Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB 9559/AL)
José Eduardo do Nascimento Gama Albuquerque (OAB 10296/AL)
José Firmino de Oliveira (OAB 6615/AL)
José Lidio Alves dos Santos (OAB 14854/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 14854A/AL)
José Lídio Alves dos Santos (OAB 156187/SP)
José Martins (OAB 84314/SP)
José Roberto Badú da Silva (OAB 13498/AL)
José Roberto Badú da Silva (OAB 4738E/AL)
José Rogério Carvalho de Oliveira (OAB 6259/AL)
José Silvar de Brito Lima (OAB 5537/AL)
José Soares de Brito Neto (OAB 2200/SE)
José Ventura Filho (OAB 3053/AL)
Josemar Mendes Rocha Neto (OAB 24562/PE)
Júlia Lenita Gomes de Queiroz (OAB 9667/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 396/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Juliana Assolari (OAB 156989/SP)
Júlio Gomes Duarte Neto (OAB 6473/AL)
Kainara do Nascimento Silva (OAB 21566/PE)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Karoline Maria Machado Correia (OAB 11779/AL)
Kayo Fernandez Sobreira de Araujo (OAB 11285/AL)
Késsia Rayssa Tenório da Silva (OAB 11548/AL)
Kleiton Alves Ferreira (OAB 9547/AL)

Laelcio Gomes de Oliveira (OAB 5973/AL)
Leandro Cesar Lima Silva de Miranda (OAB 12741/AL)
Lenaíla Barbosa Leão (OAB 8201/AL)
Louise Fernanda Silva Pires (OAB 9683/AL)
Luanda Renê Cavalcante Lima (OAB 9902/AL)
Luciano Henrique Gonçalves Silva (OAB 6015/AL)
Luiz Alberto Teixeira (OAB 138374/SP)
Luiz Carlos Barbosa de Almeida (OAB 2810/AL)
LYGIA RAFAELLA CAMPOS DA SILVA (OAB 14953/AL)
Madson Borges Delgado (OAB 11327/AL)
Magda Luiza R. E. de Oliveira (OAB 9947A/AL)
Maicon Doglas Cassiano Alves (OAB 16134A/AL)
Manoel Roberto Calheiros Correia (OAB 3234/AL)
Manuela Motta Moura da Fonte (OAB 20397/PE)
Marcia Canuto Abreu (OAB 9770/AL)
Marco Vinicius Pires Bastos (OAB 9366/AL)
Marcos Alexandre Azevedo de Miranda (OAB 5350/AL)
Marcos de Albuquerque Cotrim Filho (OAB 6576/AL)
Marcos Lins Machado (OAB 6092/AL)
Marcus Lacet (OAB 6200/AL)
Maria do Carmo Alves (OAB 296853/SP)
Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB 23748/PE)
Maria Izabel Ferreira dos Santos (OAB 9697/AL)
Maria Lucilia Gomes (OAB 46234A/RS)
Mariana Correia dos Reis Cleto (OAB 9699/AL)
Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB 10274A/AL)
Marina Vilela de Castro Loyola Caju (OAB 9414/AL)
Mario do Carmo Ricalde (OAB 16660MS)
Maryny Dyellen Barbosa Alves (OAB 8128/AL)
Mauricio Silva Leahy (OAB 10775A/AL)
Mayara Santos da Silva (OAB 11420/AL)
Maysa Sampaio Almeida Farias (OAB 15624/AL)
Michael Vieira Dantas (OAB 12564/AL)
Michele Jeane Barbosa de Oliveira Lopes (OAB 9522/AL)
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Miguel Angelo Barbosa de Lima (OAB 3348/SE)
Mirabeau Madeiros Santos Sobrinho (OAB 8473/AL)
Mirella Ribeiro Chaves Giansante (OAB 6524/SE)
MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 28624/BA)
Nadja Alves Wanderley de Melo (OAB 5624/AL)
Naira Ravena Andrade Araújo (OAB 999999/AL)
NELSON PASCHOALOOTTO (OAB 20565/CE)
Nelson Paschoalotto
Pasquali Parisi e Gasparini Junior (OAB 4752/SP)
Patrícia Regina Fonseca Barbosa (OAB 170838/RJ)
Paulo Henrique da Silva Aguiar (OAB 9451/AL)
Paulo Soares Brandao (OAB 151545/SP)
Pedro Henrique Silva Pires (OAB 8135/AL)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Rafael Good God Chelotti (OAB 139387/MG)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 211648/SP)
RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL)
Raoni Souza Drummond (OAB 10120A/AL)
Renata Luciana Miranda de Mendonça (OAB 7998/AL)
Roberta Beatriz do Nascimento (OAB 192649/SP)

Roberta Beatriz Nascimento (OAB 192694/SP)
Roberta de Carvalho B Silva (OAB 9815/AL)
Rodrigho Victor da Silva Rios (OAB 4938E/AL)
Rodrigo Borges Fontan (OAB 7226/AL)
Rodrigo Frasseto Góes (OAB 12834A/AL)
Rodrigo Scopel (OAB 40004/RS)
Rogério Ricardo Lucio de Magalhães (OAB 5576/AL)
Rômulo Fernandes Silva (OAB 5414/AL)
Rossana Noll Comarú (OAB 6083/AL)
Rostand Inácio dos Santos (OAB 13323/AL)
Rutenéa da Conceição Santos de Oliveira (OAB 7007/AL)
Samara Kelly Cezar Silva (OAB 16224/AL)
Sérgio Ricardo Scavuzzi de Carvalho (OAB 11287/AL)
sergio schulze (OAB 7629/SC)
Sérvio Túlio de Barcelos,OAB n.º: 44.698/MG (OAB 44698/MG)
SÉRVIO TULIO DE BARCELOS (OAB 12855A/AL)
Sérvio Túlio de Barcelos (OAB 12855A/AL)
Simone Alves da Silva (OAB 29016/PE)
Suit Bert Guimarães Lima (OAB 1566/AL)
Taciana Nunes de França Andrade (OAB 6509/AL)
Thiago Alano Moreira e Silva Dória (OAB 7318/AL)
Thiago de Oliveira Silva (OAB 10319/AL)
THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 11937A/AL)
Thiago Manfi o Arcuri (OAB 253765/SP)
Tiago Pereira Barros (OAB 7997/AL)
Tiago Soares Vicente (OAB 11415/AL)
Valquiria Souza Silva (OAB 10320/AL)
Vanessa Lima dos Santos (OAB 12594/AL)
Vicente Normande Vieira (OAB 5598/AL)
Wagner Bastos Bezerra (OAB 5925/AL)
Wagner Marcelo Ferreira da Silva (OAB 15697/AL)
Waldemar Radamés Pereira Tavares (OAB 12723/AL)
Welhington Wanderley da Silva (OAB 3967/AL)
Wesley Souza Andrade (OAB 5464/AL)
Wesley Souza de Andrade (OAB 5464/AL)
Wherlancleya Lúcia Alves dos Santos (OAB 12924/AL)
Williane Tenório de Holanda Pacheco (OAB 9230/AL)

6ª Vara de Arapiraca / Cível Residual - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

O Dr. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Arapiraca, Estado de Alagoas, na 
forma da lei, etc., FAZ SABER a todos quanto, o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita uma 
Ação de Usucapião - Processo n. 0005390-57.2011.8.02.0058, requerida por CLAUDETE DA SILVA LUCENA, CPF 888.575.064-87 e 
MANUEL LIBERATO DE LUCENA, CPF 014.392.378-16, cujo imóvel usucapiendo situa-se na Rua Claudio Albuquerque de Lima, nº 
877, Bairro São Luiz, Arapiraca-Al. Com as seguintes medidas e confrontações: FRENTE, medindo 10,00 metros, confrontando-se com 
Claudio Albuquerque de Lima ; FUNDOS, medindo 10,00 metros, confrontando-se com Francisco Protasio da Silva ; LADO DIREITO, 
medindo 30,00 metros, confrontando-se com Erisvaldo Rodrigues da Silva; LADO ESQUERDO, medindo 30,00 metros, confrontando-
se com Carlos Henrique da Silva Melo; com área total de 300,00m². Fica o Sr. Francisco Protásio da Silva citado para , querendo, 
apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, fi cando esclarecido que em não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
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todos os fatos articulados pelo autor, na inicial, como verdadeiros. Dado e passado nesta cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas aos 
10 de maio de 2019. Eu, Wesley Augusto Bispo Santana, Estagiário(a), o expedi, e eu, Alyna Luiza de Aguiar Barbosa Bastos, Chefe de 
Secretaria, conferi e subscrevi.

Rômulo Vasconcelos de Albuquerque
Juiz de Direito

7ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE ARAPIRACA / FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0700/2019
ADV: MICHAEL VIEIRA DANTAS (OAB 12564/AL) - Processo 0701471-38.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Alimentos - 

AUTORA: M.N.O. e outro - RÉU: J.V.S. - ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, considerando o despacho de fl s. 60, passo a expedir intimar o autor para, em 05 (cinco) dias, 
regularize sua representação nos autos, devendo ser representado por sua genitora e, na impossibilidade desta, por quem seja seu 
guardião.

ADV: RUTENÉA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 7007/AL) - Processo 0701704-35.2019.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Regime de Bens Entre os Cônjuges - AUTORA: J.K.L.N.S. - Chamo o feito à ordem para determinar, com base no disposto 
no art. 734, § 10 do CPC, a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, este com prazo de 30 dias. Ultrapassado 
o prazo, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimações necessárias.

ADV: EDER WILLAMES JATOBA TERTO (OAB 14627/AL), ADV: VALBAN GILÓ JUNIOR (OAB 14632/AL) - Processo 0702759-
55.2018.8.02.0058 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Enoc Ribeiro dos Santos - HERDEIRO: Beroaldo Ribeiro dos Santos 
e outros - Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XIV, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
de Alagoas, fi cam as partes intimadas, para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre laudo de avaliação de fl s. 
151/155.

ADV: KRISTYAN PATRICK CARDOSO VIEIRA (OAB 15336/AL) - Processo 0702957-58.2019.8.02.0058/01 (apensado ao processo 
0702957-58.2019.8.02.0058) - Cumprimento Provisório de Decisão - Fixação - AUTOR: Lukas Adonai da Silva Pereira - DECISÃO 
Processe-se em segredo de justiça. Deferimos o pedido de assistência judiciária gratuita face ao alegado estado de pobreza. Noutro 
giro, estando em ordem os requisitos do requerimento da parte, que veio acompanhado de planilha atualizada do débito e observou 
todos os requisitos do art. 524 do CPC, DETERMINO: A citação pessoal do devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o 
débito, prove que o fez ou justifi que a impossibilidade de fazê-lo, em conformidade com o art. 528 do CPC e seus parágrafos, sob 
pena de prisão civil por um a três meses, como autoriza o 5º, LXVII da Constituição da República, independentemente da possibilidade 
de protesto do título judicial, observando-se que o débito alimentar que autoriza a prisão é o que compreende até as três prestações 
anteriores ao ajuizamento do pedido, assim como as que se vencerem no curso do processo Intime-se a parte autora desta decisão. 
Arapiraca , 09 de setembro de 2019. Ana Raquel da Silva Gama Juíza de Direito

ADV: KARINE ÁGDA DANTAS DA SILVA (OAB 13193/AL) - Processo 0705734-16.2019.8.02.0058 - Guarda - Alimentos - 
REQUERENTE: C.O.B. - 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 fl s. 37, no prazo de 15 (quinze) dias.

ADV: WEUDA CARLA LOPES DA SILVA (OAB 16081/AL) - Processo 0706216-61.2019.8.02.0058 - Petição - Tutela e Curatela - 
REQUERENTE: Maria Oliveira do Nascimento - Intime-se o patrono da autora para informar, em 15 dias: 1) os limites da interdição a que 
se pretende; 2) se o interditando possui bens.

ADV: HEITOR ÂNGELO WANDERLEY DE ALMEIDA (OAB 10601/AL) - Processo 0707360-70.2019.8.02.0058 - Interdição - 
Tutela e Curatela - REQUERENTE: Benedito José da Costa - INTERDITAN: Marcos Fabiano da Silva - Dessa forma, convencida da 
verossimilhança das alegações da peça de ingresso, pelo que DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, e decreto liminarmente a 
curatela provisória do interditando, Marcos Fabiano da Silva, e, em consequência, nomeio o requerente Benedito José da Costa seu 
curador provisório, para representar o mesmo perante as instituições previdenciárias e fi nanceiras necessárias. Nesta oportunidade, 
DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, estando a parte promovente dispensada do pagamento dos valores previstos nos 
incisos I a IX, do § 1º do art. 98 do NCPC. Designo o dia 22 de outubro de 2019, às 10:15 horas, para realização de audiência que tem 
como objetivo proceder à entrevista pessoal do interditando, nos exatos termos do artigo 751 do Código de Processo Civil. Cite-se e 
intime-se o interditando, acaso esta detenha condições de receber citação/intimação, advertindo-lhe de que terá 15 (quinze) dias após 
a audiência para impugnar, querendo, o pedido (art. 752, CPC ). Prestado o compromisso (art. 759, CPC), expeçam-se os alvarás. 
Notifi que-se o Representante do Ministério Público. Arapiraca , 09 de setembro de 2019. Ana Raquel da Silva Gama Juíza de Direito

Eder Willames Jatoba Terto (OAB 14627/AL)
Heitor Ângelo Wanderley de Almeida (OAB 10601/AL)
KARINE ÁGDA DANTAS DA SILVA (OAB 13193/AL)
Kristyan Patrick Cardoso Vieira (OAB 15336/AL)
Michael Vieira Dantas (OAB 12564/AL)
Rutenéa da Conceição Santos de Oliveira (OAB 7007/AL)
Valban Giló Junior (OAB 14632/AL)
Weuda Carla Lopes da Silva (OAB 16081/AL)

7ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE CITAÇÃO  RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 20 DIAS

O(a) Exmo(a) Dr(a). Ana Raquel da Silva Gama, Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões, 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 de Alimentos 
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- Lei Especial Nº 5.478/68 n.º 0706656-57.2019.8.02.0058, requerida pelo(a) Maria Aparecida Vieira de Brito e outros, em desfavor de 
Francisco Xavier da Rocha, este atualmente em local incerto e não sabido, fi cando o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, 
em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. 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). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.Arapiraca, 10 
de setembro de 2019.

Ana Raquel da Silva Gama
Juíza de Direito

8ª Vara de Arapiraca / Criminal e Execução Penal - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE ARAPIRACA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0205/2019
ADV: ANDRÉ CHALUB LIMA (OAB 7405B/AL) - Processo 0000025-42.2018.8.02.0069 - Inquérito Policial - Roubo Majorado - 

INDICIADO: Emanoel Tenório Pinheiro - Autos n° 0000025-42.2018.8.02.0069 Ação: Inquérito Policial Tipo Completo da Parte Ativa 
Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\> Indiciado e Vítima: Emanoel 
Tenório Pinheiro e outro 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, tendo em vista Ofícios de fl s. 121/129, no prazo legal. Arapiraca, 10 
de setembro de 2019. Ricardo Rocha da Silva Analista Judiciário Álvaro Barbosa Gomes Estagiário(a)

ADV: JOÃO CARLOS FERREIRA AMARO CORREIA (OAB 15533/AL) - Processo 0001015-42.2013.8.02.0058 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Fábio Junior dos Santos e outros - Autos n° 0001015-
42.2013.8.02.0058 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Maria José Ferreira da Silva-Delegado de Policia -Plantonista 
Indiciado e Réu: JOSÉ ERIVAN DA SILVA, VULGO “CÔCA” e outros DESPACHO Encaminhem-se as armas apreendidas ao Comando 
do Exército Brasileiro para os fi ns de direito. No mais, inexistindo pendências, arquivem-se os autos. Providências de praxe. Cumpra-se. 
Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: PABLO COSTA DE SOUSA CAMPOS (OAB 6974/SE) - Processo 0001537-35.2014.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Estelionato - INDICIADA: Maria Silvania Lisboa dos Santos - Juliana Lisboa de Oliveira - Em cumprimento ao Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado/Defensor Público da parte ré, da 
sentença de fl s. 142/146, pelo prazo de 5 dias.

ADV: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA UCHÔA (OAB 3194/AL) - Processo 0002326-92.2018.8.02.0058 - Carta Precatória Criminal - 
Roubo Majorado - DENUNCIDO: Fernando dos Santos Lima e outros - Autos nº: 0002326-92.2018.8.02.0058 Ação: Carta Precatória 
Criminal Deprecante: Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital/Maceió Denunciado: Fernando dos Santos Lima e outros ATO 
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XXXI, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de Alagoas, considerando que a presente carta precatória ( x ) foi cumprida na sua integralidade ( ) não foi cumprida ( ) foi 
parcialmente cumprida, passo a devolvê-la ao juízo deprecante com as homenagens deste juízo. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 
Ricardo Rocha da Silva Analista Judiciário

ADV: MARIA DAS GRAÇAS PARANHOS DE CASTRO (OAB 9304/AL), ADV: ELISEU COSTA CAVALCANTE (OAB 11647/
AL) - Processo 0003658-36.2014.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Wellington Araújo dos 
Santos - Arlisson Farias de Santana e outros - Autos n° 0003658-36.2014.8.02.0058 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Autor: 
Ministério Público Estatual da Comarca de Arapiraca-AL Réu: Wellington Araújo dos Santos e outros 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, tendo em vista Manifestação de fl s. 419/413, no prazo legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Ricardo Rocha da Silva 
Analista Judiciário Álvaro Barbosa Gomes Estagiário(a)

ADV: WELHINGTON WANDERLEY DA SILVA (OAB 3967/AL) - Processo 0005132-42.2014.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - ACUSADO: Cristiano de Freitas Santos - Autos n° 0005132-42.2014.8.02.0058 Ação: 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante e Autor: Delegado de Policia do CIP-4º DRP-Arapiraca/AL-Plantonista e outro Acusado: 
Cristiano de Freitas Santos DESPACHO Cumpram-se as demais disposições da sentença de fl s. 242/246 e arquive-se. Arapiraca(AL), 
10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL), ADV: JOSÉ LEONARDO GALVÃO DOS SANTOS (OAB 
13821/AL) - Processo 0005966-16.2012.8.02.0058 - Ação Penal de Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: A.T.S. - Autos 
n° 0005966-16.2012.8.02.0058 Ação: Ação Penal de Competência do Júri Tipo Completo da Parte Ativa Principal \<\< Informação 
indisponível \>\>: Nome da Parte Ativa Principal \<\< Informação indisponível \>\> Réu: Adriano Tiburcio dos Santos DESPACHO Tendo 
em vista as razões aduzidas na certidão exarada à fl . 755, expeça-se o “contramandado”, caso o mandado indicado na aludida certidão 
seja anterior à revogação da prisão e ao respectivo alvará expedido nestes autos. Providências de praxe. Cumpra-se, inclusive as 
disposições de fl s. 747/750. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: UBIRATAN ALVES DANTAS (OAB 1371/AL) - Processo 0006586-62.2011.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Roubo Majorado - INDICIADO: Jhone Alex Xavier da Silva - Rodolfo Silva Araújo - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, abro vista dos autos ao Advogado dos Réus, Dr. Ubiratan Alves Dantas, OAB/AL 
1.371, da sentença de fl s. 256/260, pelo prazo de 5 dias.

ADV: ROBERTO ALAN TORRES DE MESQUITA (OAB 100000/AL) - Processo 0008911-39.2013.8.02.0058 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉU: Antônio Sérgio Barbosa de Medeiros - Autos n° 0008911-39.2013.8.02.0058 
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante e Autor: Cícero Torres Sobrinho- Delegado de Policia-Delegacia de transito de 
Arapiraca-AL e outro Réu: Antônio Sérgio Barbosa de Medeiros SENTENÇA I. Relatório O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 
em desfavor de Antônio Sérgio Barbosa de Medeiros, com qualifi cação nos autos, imputando-lhe a prática do crime de homicídio culposo 
na direção de veículo automotor (artigo 302, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro). Aduz o parquet “(...) no dia 16 
de fevereiro de 2013, por volta das 18h, na rua São Francisco, bairro Ouro Preto, nesta cidade, a vítima Josefa Maria da Silva, foi 
atropelada quando atravessava a rua, por uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, placa NMF-2436, cor vermelha, que era 
conduzido pelo indiciado Antônio Sérgio de Medeiros, o qual se evadiu do local após o fato sem prestar socorro. Segundo o termo de 
interrogatório do indiciado saiu caminhando normalmente do local do acidente até a pousada de sua vó, que fi ca cerca de duzentos 
metros do local do acidente.” A Denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2014 (f. 34-35). O réu apresentou defesa às f. 38-49. Realizou-
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se audiência de instrução e julgamento, na qual não foram ouvidas testemunhas. Alegações fi nais pelo Ministério Público e pela defesa 
em audiência. II. Fundamentação Como é cediço, a fi m de sustentar um édito condenatório, é preciso que estejam elencadas nos 
autos provas que sejam sufi cientes para gerar um juízo de certeza quanto ao cometimento do crime pela pessoa acusada. Nesse 
trilhar, insta salientar que o artigo 155 do Código de Processo Penal aduz que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 
prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos 
na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No caso em testilha, em se tratando de homicídio 
culposo na direção veicular, para além da comprovação do resultado morte - o qual se encontra demonstrado nos autos - é necessário 
que existam elementos concretos que atestem que a pessoa acusada agiu mediante imperícia, imprudência ou negligência. A par disso, 
sem maiores delongas, considerando a impossibilidade de usar tão somente os elementos informativos levantados no Inquérito Policial, 
vê-se que não existem provas que indiquem a atuação de maneira imprudente, imperita ou negligente. Sendo assim, utilizando-se do 
princípio do in dubio pro reo, outro caminho não resta senão a absolvição da pessoa acusada, assim como pugnou o Ministério Público. 
III. Dispositivo Ante o exposto, com arrimo no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva para 
ABSOLVER o réu Antônio Sérgio Barbosa de Medeiros da acusação da prática do delito de homicídio culposo descrito na denúncia. Sem 
condenação em custas processuais. Intime-se o réu pessoalmente da sentença. Inexistindo pendências, arquivem-se os autos com as 
cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz 
de Direito

ADV: AQUILES SILVA DOS SANTOS (OAB 11769/AL), ADV: ANDERSON RICARDO VIEIRA DE ANDRADE (OAB 11456/AL) - 
Processo 0703260-14.2015.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Ismaylle de 
Barros Ferreira - Autos n° 0703260-14.2015.8.02.0058 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Delegado de Policia do 
CIP-4º DRP-Arapiraca/AL Réu: Ismaylle de Barros Ferreira DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão exarada à fl . 191, devolva-se 
o presente feito ao segundo grau. Desde logo, ressalto que a oitiva das testemunhas e o interrogatório da acusada fora presidida pelo 
Magistrado que me antecedeu, nos termos da audiência de fl s. 127/135, razão pela qual deixo de emitir qualquer valoração acerca do 
objeto das mídias em destaque, fi cando este Juízo à disposição para eventual reinquirição, caso necessário. Providências de praxe. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: JOÃO PAULO MACEDO SILVA VIANA (OAB 13590/AL) - Processo 0703954-41.2019.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Marcos de Farias - José Romário Monteiro da Silva e outros - Autos n° 
0703954-41.2019.8.02.0058 Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Marcos 
de Farias e outros DESPACHO Ad cautelam, determino a expedição de ofício ao COPEN, a fi m de que, em prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, acoste aos autos o relatório do monitoramento eletrônico de José Romário Monteiro da Silva, como forma deste juízo ter 
conhecimento acerca de eventual descumprimento da medida. Fixo o prazo de cinco dias para juntada aos autos, cabendo ao cartório 
remeter ofício pelo mais célere disponível, tais como, e-mail e telefone. Após, com a resposta, retornem os autos em conclusão. No mais, 
conforme as determinações anteriores. Providências de praxe. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Geneir Marques de 
Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: VICTOR PABLO SARAIVA AVLS (OAB 16331/AL) - Processo 0705245-76.2019.8.02.0058 - Auto de Prisão em Flagrante - 
Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - INDICIADO: Wagner Silva de Santana e outro - Autos n° 0705245-76.2019.8.02.0058 Ação: Auto 
de Prisão Em Flagrante Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Wagner Silva de Santana e outro 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, tendo em vista Pedido de Liberdade Provisória de fl s. 101/108, no prazo legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. 
Alessandra Nascimento de Brito Vasconcelos Analista Judiciária Álvaro Barbosa Gomes Estagiário(a)

ADV: JOYCE SOMBRA DOS SANTOS (OAB 13478/AL), ADV: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/
AL), ADV: ANDRÉ FREIRE LUSTOSA (OAB 14209/AL) - Processo 0707573-47.2017.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉ: Angélica dos Santos Rocha - Micael da Silva Brasil - Autos n° 0707573-47.2017.8.02.0058 
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Delegacia de Policia do 54º DP/4º DRP de Arapiraca/AL Réu: Angélica dos 
Santos Rocha e outro DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão exarada à fl . 309, reitere-se o mandado ofício de 308 à Autoridade 
Policial. Ressalte-se que a inércia ensejará a aplicabilidade das cominações previstas em lei. Providências de praxe. Cumpra-se com 
urgência. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ADV: ROBERTO ALAN TORRES DE MESQUITA (OAB 100000/AL) - Processo 0800360-95.2017.8.02.0058 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Uso ou Tráfi co de Drogas - INDICIADO: José Adailton da Silva - Autos nº: 0800360-95.2017.8.02.0058 Ação: 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Indiciante: Ministério Público do Estado de Alagoas Indiciado: José Adailton da Silva DECISÃO 
Ante a existência de prova da materialidade e indícios sufi cientes de autoria, RECEBO A DENÚNCIA, uma vez que satisfaz aos requisitos 
elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, assim como estão presentes as condições da ação e pressupostos processuais. 
Determino que o cartório proceda com a realização dos atos necessários para a citação da pessoa acusada a fi m de, em prazo de 10 (dez) 
dias, responder à acusação (artigo 396 do Código de Processo Penal), constando, do ato de citação, os seguintes apontamentos: I. Na 
defesa, a parte ré poderá arguir preliminares e tudo que for de interesse à sua defesa, apresentar documentos e justifi cações, especifi car 
as provas que pretende efetivamente produzir e arrolar 08 (oito) testemunhas por fato delituoso imputado, cabendo a apresentação de 
qualifi cação e o requerimento para intimação, caso necessário; II. Não havendo manifestação da parte ré nos autos, ser-lhe-á nomeado 
defensor dativo para apresentação da defesa técnica, a qual é indisponível. De outra banda, a fi m de privilegiar a celeridade processual, 
o Ofi cial de Justiça, no momento da citação, deverá questionar ao acusado se possui Advogado, se tem interesse em constituir ou se 
pretende ver sua defesa ser realizada por Defensor Público; III. Em caso de condenação, será estipulado valor mínimo para indenização, 
desde que haja manifestação da vítima nesse sentido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal). Realizada a citação e inexistindo 
resposta à acusação nos autos, certifi que-se e, independente de nova conclusão, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do 
Estado de Alagoas para atuar na defesa do acusado. Determino a requisição dos antecedentes da pessoa acusada e a evolução da 
classe processual, acaso tal providência ainda não tenha sido tomada. Após a juntada da resposta à acusação, encaminhem-se os autos 
em conclusão. Considerando que houve a devida notifi cação da pessoa acusada, entende-se que inexistem razões para manutenção 
da prisão preventiva, haja vista a localização (f. 56), de modo que revogo a segregação cautelar de José Adailton da Silva. Expeça-se o 
alvará de soltura ou contramandado de prisão, a depender da situação. Providências de praxe. Cumpra-se. Arapiraca , 09 de setembro 
de 2019. Geneir Marques de Carvalho Filho Juiz de Direito

ANDERSON RICARDO VIEIRA DE ANDRADE (OAB 11456/AL)
André Chalub Lima (OAB 7405B/AL)
André Freire Lustosa (OAB 14209/AL)
Aquiles Silva dos Santos (OAB 11769/AL)
Eliseu Costa Cavalcante (OAB 11647/AL)
FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE (OAB 13791A/AL)
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João Carlos de Almeida Uchôa (OAB 3194/AL)
João Carlos Ferreira Amaro Correia (OAB 15533/AL)
João Paulo Macedo Silva Viana (OAB 13590/AL)
José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)
José Leonardo Galvão dos Santos (OAB 13821/AL)
Joyce Sombra dos Santos (OAB 13478/AL)
Maria das Graças Paranhos de Castro (OAB 9304/AL)
Pablo Costa de Sousa Campos (OAB 6974/SE)
Roberto Alan Torres de Mesquita (OAB 100000/AL)
Ubiratan Alves Dantas (OAB 1371/AL)
Victor Pablo Saraiva Avls (OAB 16331/AL)
Welhington Wanderley da Silva (OAB 3967/AL)

9ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DE ARAPIRACA / FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0319/2019
ADV: CARLOS EDUARDO BARBOSA CALIXTO (OAB 11161/AL) - Processo 0700059-72.2019.8.02.0058 - Procedimento Ordinário 

- União Estável ou Concubinato - AUTORA: Jessica Santos Rocha - DECISÃO Às págs. 37/38 a parte autora informa que celebrou um 
acordo extrajudicial com a requerida no dia 08 de fevereiro do corrente ano, no qual esta reconheceu o período de união estável alegado 
pela parte autora, bem como sobre a divisão de um prêmio relativo a um seguro de vida deixado pelo de cujus. Após, requereu a citação 
da requerida por edital, argumentando que a Requerida não foi localizada no endereço informado nos autos. Ora, se a Requerente 
entrou em contato com a Requerida, inclusive para celebrar um acordo extrajudicial, reconhecendo fi rma em Cartório, é de se entender 
que a mesma conhece o paradeiro da requerida, que pelo que consta nos autos, é mãe do de cujus. Diante disso, indefi ro o pedido de 
citação por edital e, oportunamente, determino a intimação da parte autora para informar o endereço atualizado, bem como o contato 
telefônico da Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpra-se. Arapiraca , 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0700089-15.2016.8.02.0058 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão 
- ALIMENTAND: E.G.G.C. e outro - Autos n°: 0700089-15.2016.8.02.0058 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Alimentando: 
Erivaldo Gabriel Goes da Costa e outro Alimentante: Erivaldo da Silva Costa ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, em face da certidão do ofi cial de justiça de fl s. 57/58, abro vista dos 
autos ao Defensor Público da parte autora. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Edvânio Túlio Magalhães Moreira Chefe de Secretaria

ADV: DAYZE SILVA PEREIRA (OAB 13476/AL), ADV: CLÁUDIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (OAB 8657/AL) - Processo 0700923-
47.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio de Padua Lima de Souza Barros 
- REQUERIDO: Bernardino de Souza Barros - Designo o dia 06 de Novembro de 2019, às 09:30 horas, para a realização da AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a fi m de que seja colhido o depoimento pessoal das partes, bem como ouvidas as testemunhas por 
elas arroladas, cujo rol deverá ser depositado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 357, §1º do Código de Processo Civil. 
Notifi que-se o Ministério Público. Intimações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

ADV: LUANNA CARLA CORREIA DOS SANTOS (OAB 10301/AL), ADV: KAREN ALICE DE SOUZA HERNANDEZ FREITAS (OAB 
22698/SC), ADV: GUSTAVO HENRICK LIMA RIBEIRO (OAB 6760/AL) - Processo 0702299-10.2014.8.02.0058 (apensado ao processo 
0006481-22.2010.8.02.0058) - Cautelar Inominada - Regime de Bens Entre os Cônjuges - AUTOR: ALOÍSIO LOBO ALVES NETO - 
DESPACHO Renove-se o ofício de fl s.59 dos autos, via intrajus, endereçando ao chefe de secretaria e ao juiz titular daquela unidade. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: SAMUEL FERREIRA SANTOS (OAB 2450/AL), ADV: VALÉRIA PEREIRA BARBOSA (OAB 8677/AL) - Processo 0702322-
19.2015.8.02.0058 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: LUCLÉCIA RIBEIRO ALEXANDRE DA SILVA, - DESPACHO 
Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 26/11/2019, às 10:00 horas a ser realizado neste Fórum e Vara. Intimações 
necessárias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0702793-64.2017.8.02.0058 - Guarda - Fixação - REQUERENTE: A.R.C. - Em 
cumprimento ao disposto no artigo 2.º, XXXIII, do Provimento n.º 13/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, 
considerando que a carta precatória de fl s. 53 encontra-se com o prazo excedido para o seu cumprimento, passo a solicitar informações 
a respeito da mesma, via malote digital, junto ao juízo deprecado.

ADV: FABIANA DA SILVA LESSA (OAB 13955/AL) - Processo 0702846-45.2017.8.02.0058 - Arrolamento Sumário - Inventário e 
Partilha - AUTORA: Telma Maria Bezerra Pinheiro e outros - DESPACHO Designo o dia 13 de Novembro de 2019, às 09:30 horas, para 
a realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a fi m de que seja colhido o depoimento pessoal das partes. Intimações 
necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de 
Direito

ADV: JOYCE SOMBRA DOS SANTOS (OAB 13478/AL) - Processo 0703026-90.2019.8.02.0058 - Inventário - Inventário e Partilha 
- HERDEIRA: Maria Aparecida de Farias - Michelle Vieira de Melo Silva - Antônio Marcos Vieira de Melo e outros - DESPACHO Cumpra-
se as demais determinações da r.Decisão de fl s.15/16 dos autos. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de 
Albuquerque Juiz de Direito

ADV: PEDRO HENRIQUE VIEIRA BEZRRA SOUZA (OAB 10503/AL) - Processo 0703560-68.2018.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - AUTORA: J.S. - DESPACHO: “Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora 
se manifeste, devendo apresentar proposta de acordo. Com a juntada da proposta, vista a parte ré para que se manifeste. Decorrido o 
prazo sem manifestação, venham-me os autos conclusos”.

ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL) - Processo 0704281-83.2019.8.02.0058 - Procedimento 
Ordinário - Dissolução - AUTOR: B.S.B. - SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL formulada por BRUNO DA 
SILVA BEZERRA e ARIANE BARROS FERREIRA BEZERRA, ambos devidamente qualifi cados na inicial, em procedimento de jurisdição 
voluntária, pugnando pela: a) concessão da gratuidade da justiça; b) decretação do divórcio do casal nos termos expostos na inicial; c) 
expedição do mandado de averbação ao cartório de registro civil competente. Narram na inicial que contraíram matrimônio no dia 25 
de janeiro de 2017, sob o regime de comunhão parcial de bens e que se encontram separados de fato desde o mês de abril de 2019, 
inexistindo a possibilidade de reconciliação. Relatam que da união não advieram fi lhos e, na constância do casamento, não foram 
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adquiridos bens. Por fi m, a requerente alega que após a decretação do divórcio voltará a usar o nome de solteira, qual seja Ariane Barros 
Ferreira. Diante da inexistência de interesse de incapaz, à luz do art. 698 do CPC, não foi dada vista dos autos ao Ministério Público. 
É o relatório. Fundamento e decido. Defi ro o benefício da gratuidade da justiça, por não haver nos autos elementos que evidenciem 
possuírem os autores condições econômicas para pagar as despesas do processo. Pois bem. O Código Civil de 2002, em seu art. 1.571, 
prevê o divórcio como causa do término do vínculo conjugal. Por sua vez, o seu art. 1.580, §2º, preconizava que o divórcio poderia ser 
requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de dois anos. Ocorre que, com o 
advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, o lapso temporal de 02 (dois) anos deixou de ser requisito para a decretação do divórcio 
de um casal, sendo dispensável, assim, a produção de prova nesse sentido. Nesse sentido, vejamos a redação da referida Emenda 
Constitucional: “Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil 
pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais 
de 2 (dois) anos”. Feitas tais considerações, no caso dos autos, observa-se que o acordo formalizado entre as partes obedeceu aos 
requisitos legais, não havendo razão para negar o pedido, haja vista que estes resolveram, consensualmente, dissolver a sociedade 
conjugal. Assim, verifi cada a regulamentação das questões dispostas em lei, o divórcio do casal é providência da qual não se pode 
afastar. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, a fi m de DECRETAR o DIVÓRCIO entre BRUNO DA 
SILVA BEZERRA e ARIANE BARROS FERREIRA BEZERRA, dissolvendo, dessa forma, o vínculo matrimonial outrora constituído, o que 
faço com fulcro no art. 226, §6°, da Constituição Federal de 1988 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando que 
a mulher voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja ARIANE BARROS FERREIRA. Condeno as partes no pagamento das custas 
processuais, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários, por não haver litígio nas ações 
de jurisdição voluntária. Sirva a presente SENTENÇA como mandado de averbação ao Cartório competente. Tendo em vista o caráter 
consensual do pedido, o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,

ADV: HUMBERTO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 12636B/AL) - Processo 0704318-13.2019.8.02.0058 - Divórcio 
Litigioso - Família - AUTORA: M.C.A.B.B. - Em seguida, o MM. Juiz exarou o seguinte despacho: Aberto prazo para resposta. Havendo 
manifestação, vista à parte autora. Havendo o decurso do prazo e mantendo-se inerte a parte requerida, após a devida certifi cação nos 
autos, voltem os autos conclusos.

ADV: ‘ DE ALAGOAS (OAB D/AL) - Processo 0705376-90.2015.8.02.0058 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Floraci Maria 
dos Santos - DESPACHO Deixo para apreciar o pedido de fl s. 149, quando da homologação da partilha apresentada. Intime-se a 
inventariante e os herdeiros de Umberto José Terto, pessoalmente e por seus defensores, para apresentarem as certidões negativas 
do débito do falecido (Umberto), bem como para juntarem novamente os documentos de fl s,97, 102, e 103, que estão ilegíveis, no 
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Certifi que-se se houve a juntada da cópia da sentença prolatada no processo nº 0701872-
42.2016.8.02.0058, conforme determinado no r.Despacho de fl s.76. Providencias necessárias. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de 
setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: JULIANNE CESAR DE FÁTIMA MELO SILVA RAMOS (OAB 13191/AL), ADV: JOSÉ CÉSAR DA SILVA (OAB 4299/AL) - 
Processo 0707072-25.2019.8.02.0058 - Inventário - Sucessões - HERDEIRA: Junielle de Oliveira Melo Silva - DESPACHO Intime-se 
a parte autora para apresentar comprovante de renda ou efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: ALBÉRICO DE GOES MONTEIRO (OAB 9264/AL) - Processo 0707193-53.2019.8.02.0058 - Divórcio Consensual - Dissolução 
- REQUERENTE: A.R.S.B. - G.A.V.B. - DESPACHO Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar comprovante 
de renda ou efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 
2019. Rômulo Vasconcelos de Albuquerque Juiz de Direito

ADV: JORGE DE MOURA LIMA (OAB 5912/AL), ADV: NEIWILLAMES CIRILO SANTOS (OAB 11245/AL), ADV: ROBÉRIO LIMA 
ATAÍDE (OAB 14958/AL) - Processo 0707426-89.2015.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - AUTORA: 
Eliane Maria dos Santos - RÉ: Thainá Melo da Silva e outros - DESPACHO: “Redesigno a presente audiência para o dia 30 de outubro 
de 2019 às 09:00 horas. Intime-se as testemunhas Lucilane Alves da Silva e Luciene Dias de Melo, sob pena de condução coercitiva. 
Concedo o prazo de 02 (dois) dias para que a testemunha justifi que sua ausência. Intime-se as partes para comparecimento”.

‘ de Alagoas (OAB D/AL)
Albérico de Goes Monteiro (OAB 9264/AL)
Carlos Eduardo Barbosa Calixto (OAB 11161/AL)
Cláudio Antônio de Oliveira (OAB 8657/AL)
DAYZE SILVA PEREIRA (OAB 13476/AL)
Fabiana da Silva Lessa (OAB 13955/AL)
Gustavo Henrick Lima Ribeiro (OAB 6760/AL)
Humberto Vitorino dos Santos Junior (OAB 12636B/AL)
Jorge de Moura Lima (OAB 5912/AL)
José César da Silva (OAB 4299/AL)
José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)
Joyce Sombra dos Santos (OAB 13478/AL)
Julianne Cesar de Fátima Melo Silva Ramos (OAB 13191/AL)
Karen Alice de Souza Hernandez Freitas (OAB 22698/SC)
LUANNA CARLA CORREIA DOS SANTOS (OAB 10301/AL)
Neiwillames Cirilo Santos (OAB 11245/AL)
Pedro Henrique Vieira Bezrra Souza (OAB 10503/AL)
Robério Lima Ataíde (OAB 14958/AL)
Samuel Ferreira Santos (OAB 2450/AL)
Valéria Pereira Barbosa (OAB 8677/AL)

9ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
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O Doutor Rômulo Vasconcelos de Albuquerque, Juiz de
Direito desta 9ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões,
Estado de Alagoas, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam por esse Juízo e Cartório da 9ª Vara de 

Arapiraca / Família e Sucessões os termos dos autos da Ação de Guarda, tombados sob nº 0704049-42.2017.8.02.0058, que tem como 
Autor:Merita

Chagas da Silva e Antonio Cornely da Silva e Ré: Ana Paula Santos Santana. Estando o(a) Réu em local incerto e não sabido, não 
sendo possível intimá-la pessoalmente, fi ca a mesma INTIMADA, pelo presente, da Audiência de

Instrução, designada para o dia 23/10/2019 às 11:30h, na
Sala de Audiências da 9ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Endereço: Rua Samaritana, s/nº. E para que não se alegue 

ignorância, mandei passar o presente edital, que será publicado na Imprensa Ofi cial. Dado e passado nesta cidade de 9ª Vara de 
Arapiraca / Família e Sucessões, Estado de Alagoas, aos 06 de setembro de 2019. Eu, Kelly Janny Nunes de Magalhães, Técnico 
Judiciário, que digitei.

Rômulo Vasconcelos de Albuquerque
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª Vara de Arapiraca / Família e
Sucessões
EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Publicação por 03 vezes com intervalo de 10 dias.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Doutor Rômulo Vasconcelos de Albuquerque, Juiz de Direito da
Arapiraca, Estado de Alagoas, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da 9ª Vara de Arapiraca 

/ Família e Sucessões, nos termos dos autos da Ação de Interdição, tombados sob nº 0006695-42.2012.8.02.0058, que tem como 
Interditante: Thuelha de Alinhares Petuba Ferreira e Interditando: Valéria Petuba de Andrade, por Sentença prolatada pelo M.M. Juiz Dr. 
Rômulo Vasconcelos de Albuquerque, datada de 08 de janeiro de 2019, de acordo com o Artigo 1.767, I e II, do Código Civil Brasileiro, 
decretou por Sentença a INTERDIÇÃO de Valéria Petuba de Andrade, nascimento registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais de São Paulo/SP, sob nº 142.082, às fl s. 146, do livro 142A, passando a ter como CURADORA a Srª THUELHA DE ALINHARES 
PETUBA FERREIRA , Brasileira, Divorciada, Prendas do Lar, CPF 483.431.024-87, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 354, próximo 
à empresa Estilo Placas, Brasília, CEP 57300-000, Arapiraca - AL. E para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente 
edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado na Imprensa Ofi cial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado 
e passado nesta cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, aos 30 de julho de 2019. Eu, Kelly Janny Nunes de Magalhães, Técnico 
Judiciário, que digitei.

Rômulo Vasconcelos de Albuquerque
Juiz de Direito

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Publicação por 03 vezes com intervalo de 10 dias
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
O Doutor Rômulo Vasconcelos de Albuquerque, Juiz
de Direito da Arapiraca, Estado de Alagoas, na forma
da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da
9ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões, nos termos
dos autos da Ação de Petição, tombados sob nº 0707492-64.2018.8.02.0058, que tem como Interditante: Maria Salete Damasceno 

da Silva e Interditando: Marilene Maury da Silva, por Sentença prolatada pelo M.M. Juiz Dr. Rômulo Vasconcelos de
Albuquerque, datada de 25 de julho de 2019, de acordo
com os Artigos 1.767 e seguintes do Código Civil, somados aos artigos 487, I, 747 e seguintes do Código
de Processo Civil e aos artigos 6º, 84, §3º da Lei n.13.146/15, decretou por Sentença a INTERDIÇÃO de Marilene Maury da Silva, 

nascimento registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Arapiraca/AL, sob nº 77878, às fl s. 191 V, do livro 67-
A, passando a ter como CURADORA a Srª. MARIA SALETE DAMASCENO DA SILVA, Brasileira, Viúva, Agricultora, RG 211133244, 

CPF 012.668.904-08, Coronel Vicente Ramos, 267, Cacimbas, CEP 57304-502, Arapiraca - AL, especifi camente para representar a 
interditanda em face da autarquia federal, INSS, e da instituição fi nanceira, a fi m de manter e receber o benefício assistencial desta,. E 
para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e publicado na Imprensa 
Ofi cial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, aos 21 de 
agosto de 2019. Eu, Kelly Janny Nunes de Magalhães, Técnico Judiciário que digitei.

Rômulo Vasconcelos de Albuquerque
Juiz de Direito

10ª Vara de Arapiraca / Família e Sucessões - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DE ARAPIRACA / FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ GÊDA PEIXOTO MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE BEZERRA GUABIRABA MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0184/2019
ADV: ROUSY KARLA BEZERRA ALVES (OAB 11560/AL), ADV: MAXSUEL VICENTE DA SILVA (OAB 13945/AL) - Processo 

0702077-03.2018.8.02.0058 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTOR: C.A.O.S. - RÉ: V.C.S.O.S. - Autos n° 0702077-03.2018.8.02.0058 
Ação: Divórcio Litigioso Autor: Carlos Alexandre Oliveira dos Santos Réu: Valmíria Cristina Silva de Oliveira Santos Ato Ordinatório: Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, intimo os advogados das partes para 
tomar ciência da sentença de págs. 78/79. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Priscila Peixoto dos Santos Costa Técnica Judiciária

Maxsuel Vicente da Silva (OAB 13945/AL)
Rousy Karla Bezerra Alves (OAB 11560/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DE ARAPIRACA / FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0185/2019
ADV: ROUSY KARLA BEZERRA ALVES (OAB 11560/AL), ADV: MAXSUEL VICENTE DA SILVA (OAB 13945/AL) - Processo 

0702077-03.2018.8.02.0058 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTOR: C.A.O.S. - RÉ: V.C.S.O.S. - Autos n° 0702077-03.2018.8.02.0058 
Ação: Divórcio Litigioso Autor: Carlos Alexandre Oliveira dos Santos Réu: Valmíria Cristina Silva de Oliveira Santos SENTENÇA Vistos 
etc, VALMÍRIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, devidamente qualifi cada, ingressou com pedido de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA em face de CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, alegando em resumo que o Sr. Carlos fi cou responsável 
pela venda do veículo FIAT Adventure pela quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que as despesas de IPVA e multas iam 
ser abatidas do valor de venda, como acordado na sentença de fl s. 54/55, e o valor restante seria dividido em partes iguais entre as 
partes. Que até a presente data, o Sr. Carlos não prestou qualquer tipo de conta em relação a venda de tal veículo, razão do ingresso do 
presente cumprimento de sentença. Designada audiência de tentativa de conciliação, que não foi realizada em decorrência das certidões 
às fl s. 74/75 e 76 dos autos, já que a Sra. Valmíria encontra-se em local incerto e não sabido e ainda o Sr. Carlos Alexandre teria se 
mudado para a cidade de Manaus/AM, sendo de igual modo desconhecido o seu paradeiro. Os advogados das partes também foram 
devidamente notifi cados da audiência (certidão às fl s. 70) e não compareceram. Relatado. Decido. Ficou constatado o não interesse da 
autora no feito, pois foi ocorreu a tentativa de intimação da mesma para participação em audiência de tentativa de conciliação, fi cando 
constatado que a mesma encontra-se em local incerto e não sabido, havendo DESÍDIA da parte demandante que não promoveu a 
atualização do endereço, punível com a extinção do feito. Ademais, o Advogado da demandante também não compareceu a referida 
audiência. A própria legislação, no art. 274 do CPC, revela que reputa intimada a parte que altera o seu endereço e não comunica ao 
juízo para atualização. Vejamos: Art. 274 do CPC: Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 
Representantes Legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 
escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda 
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modifi cação temporária ou defi nitiva não tiver sido devidamente comunicada ao 
juízo, fl uindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Não obstante 
a referência em relação a tentativa de intimação pelos correios, entendo também aplicável no caso de tentativa de intimação pelo Ofi cial 
de Justiça, vez que é obrigação da parte manter atualizado o endereço da mesma, para que seja encontrada e, por consequência, 
participar efetivamente dos atos processuais. Vale destacar que no processo de execução, não se discute mérito da questão, tendo em 
vista que tal fato já ocorreu no processo de conhecimento. Não obstante tal esclarecimento, existe a hipótese de aplicação de algumas 
das regras de extinção do processo, contidas no art. 485-III do CPC, dentre as quais, a hipótese de extinção por desídia (já que o 
processo de execução também não pode fi car parado a espera de impulso da parte), desde que obedecidas as regras contidas no art. 
485 § 1º do CPC, o que o efetivado no presente caso. Vejamos a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 
EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DA PARTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. A EXTINÇÃO DO PROCESSO 
DE EXECUÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQÜENTE DEPENDE DE SUA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONÁ-LO, A 
TEOR DO ART. 267, § 1º, DO CPC. ( Apelação Cível nº 23452820048070001, 2ª Turma Cível do TJDF, Relator Desembargador João 
Mariosa, julgado em 31/05/2004). Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485- III (quando, por não promover os 
atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias) do CPC, tendo em vista a confi guração 
de desídia da parte demandante. Sem custas processuais fi nais. P. R. I. Arquivando com o trânsito em julgado da presente sentença. 
Cumpra-se. Arapiraca,09 de setembro de 2019. André Gêda Peixoto Melo Juiz de Direito

ADV: POLIANA MARIA DA SILVA (OAB 14248/AL) - Processo 0705677-95.2019.8.02.0058 - Interdição - Tutela e Curatela - 
REQUERENTE: Edjane Correia dos Santos - Autos n° 0705677-95.2019.8.02.0058 Ação: Interdição Requerente: Edjane Correia dos 
Santos Interditando: Rutiany Correia dos Santos SENTENÇA Aos 09 de setembro de 2019, às 10:59, na 10ª Vara de Arapiraca / Família 
e Sucessões, desta Comarca de Arapiraca, no Fórum Local, estando presente Sua Excelência o Juiz de Direito André Gêda Peixoto 
Melo, comigo Neide Bezerra Guabiraba Melo, Escrivã Judicial, bem como Michele Agostinho dos Santos, Assessora de Juiz. Presentes, 
ainda, as partes devidamente acompanhadas da sua advogada. ABERTA AUDIÊNCIA, o MM. Juiz passou a qualifi car e interrogar o 
curatelanda, nada respondeu, uma vez que a mesma não fala devido o seu problema de saúde. Dada a palavra à Advogada, nada foi 
requerido a título de perguntas. Em seguida, este magistrado determina a dispensa do prazo contido do C.P.C., por se tratar de caso de 
curatela específi ca, passando a oitiva de testemunhas: 1ª TESTEMUNHA: ANA RITA DE CÁSSIA FELIZ, RG 3346131-7 SEDS/AL, 
brasileira, alagoana, casada, agricultora, residente na Vila Capim, Nº 38-A, Zona Rural de Arapiraca-AL, respondendo que não é parente 
das partes, que os conhece há mais de 17 anos, uma vez que as suas família são conhecidas de longa data;, informa que a Sra Rutiany 
tem problemas de saúde, defi ciente física e mental; que a Sra Rutyane reside com sua irmã e uma prima; que a Sra Edjane é uma boa 
irmã, que cuida de forma satisfatória da Sra rutiany, cuidando da higiene pessoal, levando pra médico; que a autora não pode nem 
trabalhar, vive em função da Sra Rutiany, e não deixa faltar remédio, alimento ou roupa para a mesma. Dada a palavra à Advogada, nada 
foi requerido a título de perguntas. Segue SENTENÇA: Vistos etc, EDJANE CORREIA DOS SANTOS, qualifi cada na peça exordial, 
ingressou perante este Juízo, através da Assistência Judiciária, com AÇÃO DE CURATELA ESPECIAL, já que necessita da nomeação 
de curador para a irmã RUTIANY CORREIA DOS SANTOS, alegando em suma que: A curatelanda é portadora de Paralisia Cerebral e 
Retardo Mental Grave, sem condições de governar sua própria vida - Cid 10- G80+ F72, impossibilitando-a na prática de alguns atos da 
vida civil, havendo a necessidade de nomeação de Curadora para: 1) Pleitear, receber e administrar o benefício previdenciário destinado 
à RUTIANY CORREIA DOS SANTOS, podendo tal curadora especial promover o recebimento de tais recursos, assinar documentos e 
requerimentos com tal objetivo, praticando todos os atos necessários a manutenção do benefício junto ao INSS. É sucinto relatório. 
DECIDO. Com a entrada em vigor da lei nº 13.146 (Estatuto da Pessoa com Defi ciência) em janeiro/2016, praticamente a questão da 
curatela fi cou restrita para os contextos de transações econômicas e fi nanceiras de pessoa com defi ciência mental que não apresente 
discernimento algum.É que o Estatuto da Pessoa com Defi ciência privilegia a chamada Inclusão Social das pessoas com defi ciência.No 
contexto legal, ocorreram choques, já que todos os incisos do art. 3º do Código Civil foram revogados pela lei nº 13.146, havendo a 
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incapacidade absoluta apenas para os menores de 16 anos. Por outro lado, foi incluída nova redação do art. 4º inciso III do Código Civil, 
que faz a previsão de que são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira quanto ao exercício de tais atos, “aqueles que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”.Concluímos, então que os portadores de transtorno mentais, que 
sempre foram tratados como absolutamente incapazes (interditados para os atos da vida civil), passam com a lei nº 13.146 a condição 
de plenarmete capazes. Tal capacidade civil é inclusive mencionada nos artigos 6º e 84 do Estatuto, vejamos “Art. 6º. A defi ciência não 
afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I- casar-se e constituir união estável; II- exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III- exercer o direito de decidir sobre o número de fi lhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar; IV- conversar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V- exercer o direito de família e à convivência familiar e 
comunitária; e VI- exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa com defi ciência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas.Entendo que não mais existe a necessidade do processo de interdição, e sim de processo para a 
nomeação de curador para a pessoa com defi ciência, para a prática de determinados atos específi cos, que têm que ser mencionados no 
processo, para que haja a atuação em conjunto: Curador e Pessoa com Defi ciência.Tal tese é corroborada com a alteração do art. 1.768 
do Código Civil pelo Estatuto, já que o referido artigo deixa de mencionar “a interdição será promovida”, passando a redação do artigo 
para “o processo que defi ne os termos da curatela deve ser promovido”. A lei nº 13.146 faz menção de que tal curatela, relativa aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, passa a ser medida extraordinária, senão vejamos: Art. 85. A curatela afetará tão somente os 
atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1º A defi nição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 
devendo constar na sentença as razões e motivações de sua defi nição, preservados os interesses do curatelado. § 3º No caso de 
pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza 
familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Vale ainda destacar o posicionamento do grande jurista Paulo Lôbo, em excelente 
artigo, quando sustenta: “não há que se falar mais de interdição, que em nosso direito, sempre teve a fi nalidade de vedar o exercício, 
pela pessoa com defi ciência mental ou intelectual, de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuida-se-á, 
apenas de curatela específi ca, para determinados atos”. Por conseguinte, acaba com a fi gura do curador todo poderoso e com poderes 
indefi nidos, gerais e ilimitados, para ocorrer a migração para a curatela ajustada à efetiva necessidade daquele que necessite de 
proteção. No presente caso, devidamente constatado através do próprio interrogatório da Sra. Rutiany, de que a mesma apresenta 
problemas. Por outro lado, a prova testemunhal comprova que a irmã da curatelanda, autora da ação, é quem dedica todo o cuidado em 
relação à curatelanda, sendo a pessoa indicada para suprir as necessidades do mesmo quanto ao solicitado na inicial. Por conseguinte, 
julgo procedente a presente ação, nos termos do contido no art. 487-I do CPC, nomeando Curador Especial para a Sra. RUTIANY 
CORREIA DOS SANTOS justamentea irmã da mesma: EDJANE CORREIA DOS SANTOS, com o seguinte objetivo: 1) Pleitear (E CASO 
SEJA DEFERIDO PELO INSS OU PELA JUSTIÇA FEDERAL), receber e administrar o benefício previdenciário destinado à RUTIANY 
CORREIA DOS SANTOS, podendo tal curadora especial promover o recebimento de tais recursos, assinar documentos e requerimentos 
com tal objetivo, praticando todos os atos necessários a manutenção do benefício junto ao INSS. Sem custas processuais. Dou por 
publicada em audiência e intimado os presentes. QUE A PRESENTE SENTENÇA SERVE COMO TERMO DE CURATELA ESPECÍFICA. 
Qualquer benefi cio previdenciário só pode ser concedido via administrativa pelo INSS ou via judicial pela Justiça Federal, uma vez que a 
presente sentença não tem este objetivo. Arquive-se. Do que para constar, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. Eu, _______________, Michele Agostinho dos Santos, Assessora de Juiz, digitei e eu _______________, Neide 
Bezerra Guabiraba Melo, Escrivão Judicial, subscrevo. Arapiraca,09 de setembro de 2019. André Gêda Peixoto Melo Juiz de Direito

Maxsuel Vicente da Silva (OAB 13945/AL)
Poliana Maria da Silva (OAB 14248/AL)
Rousy Karla Bezerra Alves (OAB 11560/AL)

Cartório do 1º Juizado Cível e Criminal de Arapiraca - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA CARTÓRIO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPIRACA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2019
ADV: PATRICIA MACHADO DIDONÉ (OAB 16528/BA) - Processo 0000010-90.2019.8.02.0149/01 - Embargos de Declaração - 

Dano - EMBARGANTE: DISAL Administradora de Consórcios Ltda - Posto isso, conheço dos embargos de declaração, para rejeitá-los, 
nos termos da fundamentação supra, por não ter constatado a efetiva existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, 
mantendo em todos os termos a decisão embargada. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Após, dê-se prosseguimento ao prazo 
recursal nos termos do art. 50 da Lei nº 9.099/95. Arapiraca, 09 de setembro de 2019 Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: MARIA IZABEL FERREIRA DOS SANTOS (OAB 9697/AL) - Processo 0000050-43.2017.8.02.0149/01 - Cumprimento 
de sentença - Indenização por Dano Material - AUTORA: Andrea Bezerra da Silva - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, passo a intimar a parte Ré, acerca do Despacho de fl s 7 prolatado nos autos.

ADV: JANICE PEDRO SANTOS, ADV: MARCOS ANDRÉ PERES DE OLIVEIRA (OAB 3246/SE), ADV: MARCOS ANDRÉ PERES 
DE OLIVEIRA, ADV: CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO - Processo 0001008-57.2012.8.02.0358 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - DEMANDANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA - DEMANDADO: 
F.S.Vasconcelos e Cia Ltda( Lojas Maia) - RÉU: Magazine Luiza S/A - Autos n° 0001008-57.2012.8.02.0358 Ação: Procedimento do 
Juizado Especial Cível Demandante: MARIA DOS SANTOS FERREIRA Réu e Demandado: Magazine Luiza S/A e outro Ato Ordinatório: 
Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte ré Magazine Luiza 
S.A., na pessoa de seu advogado, para fi ns de cumprimento e/ou ciência do(a) Despacho abaixo transcrito. DESPACHO Intime-se a 
ré Magazine Luiza S/A para tomar ciência acerca das informações apresentadas pela autora à fl . 79/80, assim como, manifestar seu 
interesse na designação de audiência de conciliação para maiores esclarecimentos sobre os fatos narrados nos autos. Na oportunidade, 
em não concordando com a designação do ato conciliatório, deve a ré esclarecer as inconsistências apresentadas pela parte autora, em 
especial, o fato de a data da compra e os valores indicados no documento de fl . 75 se mostrarem incompatíveis com aqueles indicados 
na inicial. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 29 de agosto de 2019. Carlos Aley Santos de Melo Juiz de Direito Arapiraca, 10 de setembro de 
2019. Lucia de Fátima Santos de Lima Analista Judiciário

ADV: PRISCYLLA EVELYN DOS REIS DANTAS LIMA (OAB 10996/AL) - Processo 0001499-59.2015.8.02.0358 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Abatimento proporcional do preço - DEMANDANTE: ARIANNY DA SILVA MARQUES - DESPACHO Translade-
se os documentos de fl s. 112/119 aos autos em anexo, visto que todos fazem referência à fase de cumprimento de sentença iniciada com 
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o manejo do referido incidente processual. Após a adoção das medidas determinadas, arquive-se o corrente processo principal, vindo-
me, então, os autos de n.º 0001499-59.2015.8.02.02.0358/01 conclusos pare deliberação. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 06 de setembro 
de 2019 Carlos Aley Santos de Melo Juiz de Direito

ADV: ISABELLE SACRAMENTO SANTOS (OAB 6730/AL) - Processo 0002410-71.2015.8.02.0358/01 - Embargos de Declaração 
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - EMBARGANTE: OLHO D?ÁGUA INCORPORAÇÕES LTDA - Autos n° 0002410-
71.2015.8.02.0358/01 Ação: Embargos de Declaração Embargante: OLHO D?ÁGUA INCORPORAÇÕES LTDA Embargado: DANIELA 
AMARA DA SILVA DESPACHO Frente a oposição de Embargos de Declaração, determino que seja intima a parte embargada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, venha aos autos apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo com ou sem apresentação de 
contrarrazões voltem-se os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça 
Júnior Juiz de Direito

ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL), ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 12797/BA) - Processo 0700019-
45.2018.8.02.0149/02 - Embargos de Declaração - Indenização por Dano Moral - EMBARGANTE: Josefa da Conceicao - EMBARGADO: 
Banco Itaúcard S/A - Autos n° 0700019-45.2018.8.02.0149/02 Ação: Embargos de Declaração Embargante: Josefa da Conceicao Tipo 
Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> 
DESPACHO Frente a oposição de Embargos de Declaração, determino que seja intima a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, querendo, venha aos autos apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo com ou sem apresentação de contrarrazões voltem-se os 
autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: JAELSON CORREIA DOS SANTOS (OAB 12527/AL) - Processo 0700079-81.2019.8.02.0149 - Execução de Título Extrajudicial 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Geraldo Correia dos Santos - Autos n° 0700079-81.2019.8.02.0149 Ação: 
Execução de Título Extrajudicial Exequente: Geraldo Correia dos Santos Executado: Lourenço Alves dos Santos DESPACHO Indefi ro 
o requerido de fl s. 23/24, vez que a ação proposta neste Juizado tem pedido e causa de pedir distintas da ação proposta na 6º Vara 
de Arapiraca, vez que, apesar de fundadas no mesmo contrato de locação, a ação de despejo tem por objeto a dissolução do contrato 
de locação e a recuperação da posse do imóvel, enquanto a cobrança de alugueis tem por objeto o pagamento dos valores devidos. 
Assim, considerando que trata-se de uma execução extrajudicial, cite-se o devedor para, no prazo de 03 (três dias), efetuar o pagamento 
da dívida com base no valor constante na petição inicial. Não havendo o pagamento integral da dívida, no prazo estabelecido acima, 
deve o ofi cial de justiça, munido da 2ª Via do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens sufi cientes para garantir a 
execução, bem como proceder sua respectiva avaliação, lavrando-se prespectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, 
o executado. Havendo penhoram voltem-me os autos conclusos para designação de audiência, ocasião na qual será possível a parte 
devedora o oferecimento de embargos à execução (artigo 53, parágrafo primeiro da Lei 9099/95). Expeça-se mandado de citação, 
penhora e avaliação em duas vias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 13419/AL), ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL), ADV: DANILO VITOR GOMES DA 
SILVA (OAB 11414/AL) - Processo 0700161-83.2017.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - 
AUTORA: Maria Suely Lima de Oliveira - RÉU: Banco Panamericano S/A - Em atenção aos ditames do Artigo 42, §2º da lei 9.099/95, 
passo a intimar a parte recorrida para que ofereça resposta escrita ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

ADV: CLÁUDIA LANY OLIVEIRA VIRTUOSO SOUZA (OAB 5448/AL), ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 
12087/AL) - Processo 0700194-39.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTORA: Rejane Severo 
dos Santos - RÉU: Capa Gas e Transportes Ltda - Processo n°: 0700194-39.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Autor: Rejane Severo dos Santos Réu: Capa Gas e Transportes Ltda ATO ORDINATÓRIO Através deste ato ordinatório, fi ca 
INTIMADA A PARTE RÉ, ORA EXECUTADA, para cumprir a sentença, voluntariamente. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias de 
sua intimação para o cumprimento da obrigação, em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, consoante dispõe o artigo 523, §1°, do CPC, e, a requerimento do credor, realizar-se-á a penhora de valores ou bens, na 
ordem do art. 835 do citado diploma legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Alberto Bono Alexandre Nunes Técnico Judiciário

ADV: JOÃO EVANGELISTA NUNES FERREIRA (OAB 14580/AL), ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP) - Processo 
0700222-07.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Amilton José da Silva 
- RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 RECOVERY DO BRASIL e outro - 
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, Instrução e Julgamento, para o dia 11 de dezembro de 2019, às 8 horas, a seguir, passo a 
expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: EDELSON BARBOSA DE SOUZA CARVALHO NETTO (OAB 45024/PE), ADV: MÁRIO CÉSAR RIBEIRO MACHADO (OAB 
13096/AL), ADV: LILI DE SOUZA SUASSUNA (OAB 29966/PE) - Processo 0700256-45.2019.8.02.0149 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Transporte Rodoviário - AUTOR: Joel de Oliveira Silva - RÉU: Capa Gas e Transportes Ltda - Processo n°: 0700256-
45.2019.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Joel de Oliveira Silva Réu: Capa Gas e Transportes Ltda ATO 
ORDINATÓRIO Através deste ato ordinatório, fi ca INTIMADA A PARTE RÉ, ORA EXECUTADA, para cumprir a sentença, voluntariamente. 
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação para o cumprimento da obrigação, em caso de inadimplemento, incidirá multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 523, §1°, do CPC, e, a requerimento do credor, realizar-
se-á a penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 do citado diploma legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Alberto Bono 
Alexandre Nunes Técnico Judiciário

ADV: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 11812A/MA), ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 
0700292-87.2019.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria de Freitas 
Santos - RÉU: Banco Bradesco S/A - Autos n° 0700292-87.2019.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Maria 
de Freitas Santos Réu: Banco Bradesco S/A DESPACHO Trará-se de Recurso Inominado interpostos por Maria de Freitas Santos, em 
face da sentença de fl s. 129/132 Ao analisar os autos percebe-se que a parte recorrente não cumpriu com o determinado pelo Art. 42 
da lei 9.099/95, deixando transcorrer o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso. Sendo intimada, através de seu advogado 
Dr. Gabriel Lúcio Silva, da sentença em 30/05/2019, tendo como marco fi nal para apresentação do recurso a data de 13/06/2019 (como 
demonstra certidão de fl s. 134), entretanto, o protocolo da peça recursal data de 11/07/2019, às 11h e 57ss, assim, intempestivo. Razão 
pela qual deixo de recebê-lo. Intime-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: JOSÉ ARNALDO CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 12798/AL), ADV: PRISCILLA DE MELO LAMENHA LINS (OAB 11853/AL) 
- Processo 0700321-74.2018.8.02.0149/02 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Ivoneide Maria Lemos 
- RÉ: Odonto Card - Assistência Odontológica Ltda. - Autos n° 0700321-74.2018.8.02.0149/02 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: 
Ivoneide Maria Lemos Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal 
\<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento 
voluntário do julgado, sob pena de incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 
523 do CPC c/c 52 da Lei nº. 9099/95. Decorrido o prazo sem pronunciamento da parte executada, proceda-se à penhora online, 
através do sistema Bacenjud. Efetivada com sucesso a penhora e desbloqueado o valor excedente, intime-se a parte executada para 
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se manifestar, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, para que em conformidade com o Enunciado 140 do FONAJE e art. 525 do 
CPC apresente impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação ou rejeitadas as alegações do 
executado, transfi ra-se o valor que permanece bloqueado para conta judicial, fi cando à disposição deste juízo até ulterior deliberação. 
Intimem-se as partes. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ARNALDO CARNEIRO DA SILVA NETO (OAB 9611/AL) - Processo 0700324-92.2019.8.02.0149/01 - Cumprimento de sentença 
- Dano Moral - AUTORA: Maria Edjane dos Santos - Autos n° 0700324-92.2019.8.02.0149/01 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: 
Maria Edjane dos Santos Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal 
\<\< Informação indisponível \>\> DESPACHO Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento 
voluntário do julgado, sob pena de incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 
523 do CPC c/c 52 da Lei nº. 9099/95. Decorrido o prazo sem pronunciamento da parte executada, proceda-se à penhora online, 
através do sistema Bacenjud. Efetivada com sucesso a penhora e desbloqueado o valor excedente, intime-se a parte executada para 
se manifestar, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, para que em conformidade com o Enunciado 140 do FONAJE e art. 525 do 
CPC apresente impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação ou rejeitadas as alegações do 
executado, transfi ra-se o valor que permanece bloqueado para conta judicial, fi cando à disposição deste juízo até ulterior deliberação. 
Intimem-se as partes. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL) - Processo 
0700437-46.2019.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - AUTORA: Talita Pinheiro de Santana - RÉU: 
Companhia Energética de Alagoas - CEAL e outro - Processo n°: 0700437-46.2019.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Autor: Talita Pinheiro de Santana Réu: Companhia Energética de Alagoas - CEAL e outro ATO ORDINATÓRIO Através deste 
ato ordinatório, fi ca INTIMADA A PARTE RÉ, ORA EXECUTADA, para cumprir a sentença, voluntariamente. Decorrido o prazo de 15 
(quinze) dias de sua intimação para o cumprimento da obrigação, em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 523, §1°, do CPC, e, a requerimento do credor, realizar-se-á a penhora de 
valores ou bens, na ordem do art. 835 do citado diploma legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Alberto Bono Alexandre Nunes 
Técnico Judiciário

ADV: VÂNIA MARIA FÉLIX (OAB 5420AC) - Processo 0700689-49.2019.8.02.0149 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - 
EXEQUENTE: J C F Santos Eireli Me - Autos n° 0700689-49.2019.8.02.0149 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: J C 
F Santos Eireli Me Executado: Jose Carlos Alves de Oliveira e outro DESPACHO Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 
(três dias), efetue o pagamento da dívida com base no valor constante na petição inicial. Não havendo o pagamento integral da dívida, 
no prazo estabelecido acima, deve o ofi cial de justiça, munido da 2ª Via do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de 
bens sufi cientes para garantir a execução, bem como proceder sua respectiva avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 
intimando, na mesma oportunidade, o executado. Havendo penhoram voltem-me os autos conclusos para designação de audiência, 
ocasião na qual será possível a parte devedora o oferecimento de embargos à execução (artigo 53, parágrafo primeiro da Lei 9099/95). 
Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação em duas vias. Intime-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Carlos Aley 
Santos de Melo Juiz de Direito

ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL) - Processo 0700814-51.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Emannuely Bruna Tenorio Domingos - Maria Jose Domingos Tenorio - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 11 de dezembro de 2019, às 9 horas, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: ALBERTO NONÔ DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL) - Processo 0700815-36.2018.8.02.0149 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RÉU: Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas 
- Autos n° 0700815-36.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: João Victor Gonçalves de Assis Réu: 
Companhia de Abastecimento DÁgua e Saneamento do Estado de Alagoas Ato Ordinatório: Expeça-se Alvará Judicial para liberação 
de valores, nos termos da sentença/decisão de fl s. 79/83. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Lucia de Fátima Santos de Lima Analista 
Judiciário

ADV: GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (OAB 22772/BA), ADV: VALÉRIA PEREIRA BARBOSA (OAB 8677/AL) - Processo 
0700840-20.2016.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTORA: Maricelia Ribeiro 
Borges Garcia - RÉU: Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda - Processo n°: 0700840-20.2016.8.02.0149 Ação: Procedimento do 
Juizado Especial Cível Autor: Maricelia Ribeiro Borges Garcia Réu: Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda ATO ORDINATÓRIO Em 
virtude do recurso inominado apresentado pela parte recorrente, abro vista a parte recorrida, para que, caso queira, ofereça resposta 
escrita ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do Artigo 42, §2º da lei 9.099/95. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 
Alberto Bono Alexandre Nunes Técnico Judiciário

ADV: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA (OAB 165687/MG), ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL) - Processo 
0700896-82.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Eunice Canuto 
de França - RÉU: Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda - Em atenção aos ditames do Artigo 42, §2º da lei 9.099/95, passo 
a intimar a parte recorrida para que ofereça resposta escrita ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

ADV: ADRIANO COSTA AVELINO (OAB 4415/AL) - Processo 0700926-20.2018.8.02.0149/01 - Embargos de Declaração - 
Substituição do Produto - EMBARGANTE: Lojas Guido - Lgcl Comercio de Moveis Ltda - Posto isso, nos termos da fundamentação 
supra, conheço dos presentes embargos de declaração e acolho-os apenas para melhor esclarecer os consectários dos comandos 
judiciais constantes na sentença de fl s. 135/137 dos autos principais, deixando expressos em sua parte dispositiva: a) o afastamento 
das preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelas empresas demandadas e, via de consequência, a manutenção de ambas 
no polo passivo desta ação; b) a responsabilidade de ambas as demandadas pela substituição das cadeiras que apresentaram defeitos; 
c) a condenação solidária das empresas requeridas ao pagamento em favor da parte autora dos valores de: c.1) R$ 154,60 (cento e 
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente ao valor pago a mais na nota, acrescido de correção monetária pelo índice 
INPC desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43, do STJ e juros de mor a de 1% ao mês, a partir da citação. c.2) R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais), a título de danos morais sofridos, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento até 
a data do efetivo pagamento, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Publique-se, Registre-se. 
Intimem-se. Após, dê-se prosseguimento ao prazo recursal nos termos do art. 50 da Lei nº 9.099/95. Arapiraca,

ADV: ARNALDO CARNEIRO DA SILVA NETO (OAB 9611/AL) - Processo 0700953-03.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Servibras Comércio e Serviço Técnico Ltda - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 11 de dezembro de 2019, às 9 horas e 20 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: IGOR GOES LOBATO (OAB 307482/SP), ADV: ANA LAURA DORIA BRANDÃO (OAB 13294/AL) - Processo 0700990-
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30.2018.8.02.0149/01 - Embargos de Declaração - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMBARGANTE: Pátio Arapiraca S.a, Nome Fantasia 
Arapiraca Gardem Shoping - EMBARGADA: Luciana Teixeira de Lemos Albuquerque - Processo n°: 0700990-30.2018.8.02.0149/01 
Ação: Embargos de Declaração Embargante: Pátio Arapiraca S.a, Nome Fantasia Arapiraca Gardem Shoping Embargado: Luciana 
Teixeira de Lemos Albuquerque ATO ORDINATÓRIO Frente a oposição de Embargos de Declaração, abro vista dos autos a parte 
embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, venha aos autos apresentar contrarrazões. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 
Alberto Bono Alexandre Nunes Técnico Judiciário

ADV: WERLEY DIEGO DA SILVA (OAB 11174/AL), ADV: PATRICIA MACHADO DIDONÉ (OAB 16528/BA) - Processo 0701006-
81.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Maria Jose Nemesio da 
Silva - RÉU: DISAL Administradora de Consórcios Ltda - Autos n° 0701006-81.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Autor: Maria Jose Nemesio da Silva Réu: DISAL Administradora de Consórcios Ltda DESPACHO Tendo em consideração as 
diretrizes do Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, §3º, uma vez que a Lei n.º 9.099/95 é omissa quanto ao juízo prévio de 
admissibilidade, entendo não ser da competência deste juiz de primeiro grau realizar tal apreciação, portanto, estando presentes os 
requisitos formais mínimos, determino a remessa destes autos a turma recursal. Cumpra-se. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. 
Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 396/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 
39614/AL), ADV: PRISCILA DAIANE VENTURA COSTA (OAB 13772/AL) - Processo 0701184-30.2018.8.02.0149 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Hugo Lopes da Silva - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - 
CEAL - Autos n° 0701184-30.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Hugo Lopes da Silva Réu: Companhia 
Energética de Alagoas - CEAL DESPACHO Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o cumprimento 
voluntário do julgado, sob pena de incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 
523 do CPC c/c 52 da Lei nº. 9099/95. Decorrido o prazo sem pronunciamento da parte executada, proceda-se à penhora online, 
através do sistema Bacenjud. Efetivada com sucesso a penhora e desbloqueado o valor excedente, intime-se a parte executada para 
se manifestar, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, para que em conformidade com o Enunciado 140 do FONAJE e art. 525 do 
CPC apresente impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação ou rejeitadas as alegações do 
executado, transfi ra-se o valor que permanece bloqueado para conta judicial, fi cando à disposição deste juízo até ulterior deliberação. 
Intimem-se as partes. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: VALÉRIA PEREIRA BARBOSA (OAB 8677/AL) - Processo 0701320-27.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Romeudo Alves dos Santos - Autos n° 0701320-27.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento 
do Juizado Especial Cível Autor: Romeudo Alves dos Santos Réu: PRESTADORA TIM CELULAR DESPACHO Tendo em consideração 
as diretrizes do Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, §3º, uma vez que a Lei n.º 9.099/95 é omissa quanto ao juízo prévio 
de admissibilidade, entendo não ser da competência deste juiz de primeiro grau realizar tal apreciação, portanto, estando presentes 
os requisitos formais mínimos, determino a intimação da parte recorrida para que ofereça resposta escrita ao Recurso Iniminado, no 
prazo de 10 (dez) dias nos termos do Artigo 42, §2º da lei 9.099/95. Após o decurso do prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal. 
Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL), ADV: FERNANDO HENRIQUE SOUZA VALERIANO (OAB 16071/AL) 
- Processo 0701484-89.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Sandra 
Maria da Conceição - RÉU: Telefonica Brasil S/A - Autos n° 0701484-89.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Autor: Sandra Maria da Conceição Réu: Telefonica Brasil S/A DESPACHO Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, nos termos do artigo 523 do CPC c/c 52 da Lei nº. 9099/95. Decorrido o prazo sem pronunciamento da parte executada, proceda-
se à penhora online, através do sistema Bacenjud. Efetivada com sucesso a penhora e desbloqueado o valor excedente, intime-se a 
parte executada para se manifestar, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, para que em conformidade com o Enunciado 140 do FONAJE 
e art. 525 do CPC apresente impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação ou rejeitadas as 
alegações do executado, transfi ra-se o valor que permanece bloqueado para conta judicial, fi cando à disposição deste juízo até ulterior 
deliberação. Intimem-se as partes. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV: JÚLIA LENITA GOMES DE QUEIROZ (OAB 9667/AL), ADV: 
WERLEY DIEGO DA SILVA (OAB 11174/AL) - Processo 0701647-69.2018.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Valdir Sousa dos Santos - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Autos n° 
0701647-69.2018.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Valdir Sousa dos Santos Réu: Companhia Energética 
de Alagoas - CEAL Ato Ordinatório: Expeça-se Alvará Judicial para liberação de valores, nos termos da sentença/decisão de fl s. 146/152. 
Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Lucia de Fátima Santos de Lima Analista Judiciário

ADV: JÉSSIKA NAYANE FERREIRA DA SILVA (OAB 13561/AL), ADV: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR 
(OAB 7093A/AL) - Processo 0701893-02.2017.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral 
- REQUERENTE: Mônica Maria de Assis - REQUERIDO: Brb Banco Brasilia S/A - Processo n°: 0701893-02.2017.8.02.0149 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: Mônica Maria de Assis Requerido: Brb Banco Brasilia S/A ATO ORDINATÓRIO 
Através deste ato ordinatório, fi ca INTIMADA A PARTE RÉ, ORA EXECUTADA, para cumprir a sentença, voluntariamente. Decorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação para o cumprimento da obrigação, em caso de inadimplemento, incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 523, §1°, do CPC, e, a requerimento do credor, realizar-se-á a 
penhora de valores ou bens, na ordem do art. 835 do citado diploma legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Alberto Bono Alexandre 
Nunes Técnico Judiciário

ADV: DAYZE SILVA PEREIRA (OAB 13476/AL), ADV: FERNANDO ANTÔNIO JAMBO MUNIZ FALCÃO (OAB 5589/AL) - Processo 
0701961-49.2017.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Ricardo Silva Souza 
- RÉU: Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácias Pague Menos Drugstore) - Processo n°: 0701961-49.2017.8.02.0149 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Ricardo Silva Souza Réu: Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácias Pague Menos 
Drugstore) ATO ORDINATÓRIO Em virtude do recurso inominado apresentado pela parte recorrente, abro vista a parte recorrida, para 
que, caso queira, ofereça resposta escrita ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do Artigo 42, §2º da lei 9.099/95. 
Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Alberto Bono Alexandre Nunes Técnico Judiciário

ADV: ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA (OAB 32171/PE) - Processo 0702391-98.2017.8.02.0149/01 - Embargos de 
Declaração - Indenização por Dano Moral - EMBARGANTE: Cardif do Brasil Seguros e Garandias S/A - Posto isso, conheço dos 
embargos de declaração, para rejeitá-los, nos termos da fundamentação supra, por não ter constatado a efetiva existência de contradição, 
omissão, obscuridade ou erro material, mantendo em todos os termos a decisão embargada. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. 
Após, dê-se prosseguimento ao prazo recursal nos termos do art. 50 da Lei nº 9.099/95. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Durval 
Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: VALTER BRITO DIAS (OAB 2373/AL) - Processo 0702471-62.2017.8.02.0149 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação 
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/ Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Valdi Tavares Pinto - Autos n° 0702471-62.2017.8.02.0149 Ação: Execução de Título 
Extrajudicial Exequente: Valdi Tavares Pinto Executado: Olho D’agua Incorporacao Ltda Me e outro DESPACHO Defi ro conforme 
requerido. Para tanto determino que ofi cie-se os órgãos descritos na petição de fl s. 31, devendo esse informar endereço da parte que ré 
que consta em seus cadastros. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: VALQUIRIA SOUZA SILVA (OAB 10320/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) - 
Processo 0702536-57.2017.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Jadielson da Silva Santos 
- RÉU: Eletrobrás Distribuição Alagoas - Autos n° 0702536-57.2017.8.02.0149 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: 
Jadielson da Silva Santos Réu: Eletrobrás Distribuição Alagoas DESPACHO Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, nos termos do artigo 523 do CPC c/c 52 da Lei nº. 9099/95. Decorrido o prazo sem pronunciamento da parte executada, proceda-
se à penhora online, através do sistema Bacenjud. Efetivada com sucesso a penhora e desbloqueado o valor excedente, intime-se a 
parte executada para se manifestar, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, para que em conformidade com o Enunciado 140 do FONAJE 
e art. 525 do CPC apresente impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação ou rejeitadas as 
alegações do executado, transfi ra-se o valor que permanece bloqueado para conta judicial, fi cando à disposição deste juízo até ulterior 
deliberação. Intimem-se as partes. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL) - Processo 0702799-89.2017.8.02.0149 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Samuel Lucas de Oliveira Silva - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 10 de dezembro de 2019, às 11 horas e 20 minutos, a seguir, passo a expedir os atos 
necessários à realização da mesma.

ADV: WASHINGTON TRANM (OAB 133406/MG), ADV: ERALDO JOSÉ DE LIMA NETO (OAB 14949/AL), ADV: LUIZ FERNANDO 
SANTOS MAGALHÃES (OAB 14651/AL) - Processo 0704053-11.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Material - AUTOR: Wagne Maximiano dos Santos - RÉU: Empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda - Autos 
n° 0704053-11.2019.8.02.0058 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Wagne Maximiano dos Santos Réu: Empresa 
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda SENTENÇA Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. Passo a 
fundamentar e decidir. Após melhor analisar o corrente caderno processual, observo a presença de circunstância a impedir o regular 
prosseguimento desta ação, nos termos das razões adiante colacionadas. Como cediço, constitui dever processual da parte autora, 
quando do ajuizamento da ação sob o rito especial dos Juizados Especiais, comparecer a qualquer das audiências designadas no 
processo, salvo razoável justifi cativa, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 
9.099/95. Vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer 
das audiências do processo; [...] § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 
poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. Todavia, ao voltarmos a atenção ao caso sub judice, facilmente se constata 
a inobservância de tal dever pela parte autora, que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada por este Juízo sem 
que, para tanto, apresentasse qualquer justifi cativa plausível para a sua ausência. Logo, ante a desídia da parte demandante com seu 
respectivo ônus processual, não pode este processo seguir seu trâmite natural, não restando outra alternativa senão a extinção desta 
demanda, sem resolução do mérito, nos termos da Legislação de regência da matéria. Destaque-se, por oportuno, que a ausência da 
parte autora sequer pode se fazer suprida, in casu, pelo comparecimento de seu advogado à audiência em questão, visto que, como 
sabido, os princípios norteadores da Justiça Especial Cível, insculpidos no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, primam pela presença pessoal da 
parte, a fi m de que reste viabilizada em sua inteireza a possibilidade de conciliação ou transação entre os interessados. Nesse sentido, 
inclusive, é a dicção do art. 9º, caput, da Lei em questão, ao exigir o comparecimento pessoal das partes. Para além das conclusões 
alcançadas, é de se observar, ainda, a imperiosa necessidade da condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, 
que incidem no caso como punição ao autor desidioso, mesmo estando o feito sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis. E isso porque, 
não tendo a demandante cumprido devidamente seu dever processual, acabou por movimentar a máquina judiciária, indevidamente, em 
prejuízo ao andamento dos demais feitos neste Juízo existentes, que tiveram a sua movimentação retardada inutilmente em razão da 
presente demanda. De fato, aludida condenação apenas poderia ser afastada, consoante redação do § 2º, do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, 
acaso comprovada a existência de força maior a justifi car o não comparecimento pessoal do autor à audiência designada, não sendo 
esta, entretanto, a situação posta nos autos. E outro não foi o entendimento sedimentado pelo FONAJE, mediante a edição do enunciado 
n.º 27, ao dispor que “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 
custas.” Ante o exposto, com fulcro nas razões postas, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I 
da Lei nº 9.099/95 e CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 
55, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se com a as baixas necessárias. Arapiraca,10 
de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL), ADV: GABRIEL LUCIO SILVA (OAB 8343/AL) - Processo 0704370-
09.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Jorge de Lima Souza, - RÉU: 
Banco Bradesco S/A - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 10 de dezembro de 2019, às 11 
horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

ADV: KRISTYAN PATRICK CARDOSO VIEIRA (OAB 15336/AL) - Processo 0706923-29.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Contratos de Consumo - AUTORA: Simone Ferreira da Silva - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 26 de novembro de 2019, às 8 horas, a seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da 
mesma.

ADV: JÉSSIKA NAYANE FERREIRA DA SILVA (OAB 13561/AL), ADV: ENNE LAYNE FERREIRA SANTOS ALMEIDA (OAB 13313/
AL) - Processo 0707440-34.2019.8.02.0058 - Petição - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Viviane Patrícia da Silva - 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, Instrução e Julgamento, para o dia 10 de dezembro de 2019, às 8 horas e 20 minutos, a 
seguir, passo a expedir os atos necessários à realização da mesma.

Adriano Costa Avelino (OAB 4415/AL)
Adriano Silva de Lima (OAB 11157/AL)
Alberto Nonô de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)
Alexandre Gomes de Gouvea Vieira (OAB 32171/PE)
Amanda Juliele Gomes da Silva (OAB 165687/MG)
Ana Laura Doria Brandão (OAB 13294/AL)
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Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB 11812A/MA)
Arnaldo Carneiro da Silva Neto (OAB 9611/AL)
Carlos José Lima Aldeman de Oliveira (OAB 12087/AL)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
Cláudia Lany Oliveira Virtuoso Souza (OAB 5448/AL)
CLEANTHO DE MOURA RIZZO NETO

Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
Danilo Vitor Gomes da Silva (OAB 11414/AL)
DAYZE SILVA PEREIRA (OAB 13476/AL)
Edelson Barbosa de Souza Carvalho Netto (OAB 45024/PE)
Eduardo Chalfi n (OAB 13419/AL)
Enne Layne Ferreira Santos Almeida (OAB 13313/AL)
Eraldo José de Lima Neto (OAB 14949/AL)
Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão (OAB 5589/AL)
Fernando Henrique Souza Valeriano (OAB 16071/AL)
Gabriel Lucio Silva (OAB 8343/AL)
Gilberto Badaró de Almeida Souza (OAB 22772/BA)
Haroldo Wilson Martinez de Souza Júnior (OAB 7093A/AL)
Igor Goes Lobato (OAB 307482/SP)
Isabelle Sacramento Santos (OAB 6730/AL)
JAELSON CORREIA DOS SANTOS (OAB 12527/AL)
Janice Pedro Santos
Jéssika Nayane Ferreira da Silva (OAB 13561/AL)
João Evangelista Nunes Ferreira (OAB 14580/AL)
José Arnaldo Cordeiro dos Santos (OAB 12798/AL)
Júlia Lenita Gomes de Queiroz (OAB 9667/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 396/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Kristyan Patrick Cardoso Vieira (OAB 15336/AL)
Lili de Souza Suassuna (OAB 29966/PE)
Livia Alves Luz Bolognesi (OAB 12797/BA)
Luciano da Silva Buratto (OAB 179235/SP)
Luiz Fernando Santos Magalhães (OAB 14651/AL)
Marcos André Peres de Oliveira
Marcos André Peres de Oliveira (OAB 3246/SE)
Maria Izabel Ferreira dos Santos (OAB 9697/AL)
Mário César Ribeiro Machado (OAB 13096/AL)
Patricia Machado Didoné (OAB 16528/BA)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Priscila Daiane Ventura Costa (OAB 13772/AL)
Priscilla de Melo Lamenha Lins (OAB 11853/AL)
Priscylla Evelyn dos Reis Dantas Lima (OAB 10996/AL)
Tiago Soares Vicente (OAB 11415/AL)
Valéria Pereira Barbosa (OAB 8677/AL)
Valquiria Souza Silva (OAB 10320/AL)
Valter Brito Dias (OAB 2373/AL)
Vânia Maria Félix (OAB 5420AC)
Washington Tranm (OAB 133406/MG)
Werley Diego da Silva (OAB 11174/AL)

Cartório do 2º Juizado Cível e Criminal de Arapiraca - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA CARTÓRIO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPIRACA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2019
ADV: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS (OAB 63513/MG) - Processo 0000236-92.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 

Especial Cível - Indenização por Dano Material - DEMANDADO: LG Service Center e outro - SENTENÇA Inicialmente, a pedido do autor, 
DEFIRO a exclusão da requerida VIA VAREJO do polo passivo da demanda, dada a existência de solidariedade entre os fornecedores 
da cadeia de consumo e, portanto, a desnecessidade de consolidação do litisconsórcio in casu. Teço breve relatório. Aduz a parte autora 
que adquiriu junto à requerida produto que apresentou vícios dentro do prazo de garantia legal. Tendo-o enviado à assistência técnica, 
a sua reparação teria sido negada. Requer, portanto, a restituição do valor pago pelo produto, bem como uma indenização em razão do 
dano moral suportado. A requerida oferece contestação, afi rmando que o produto não foi reparado em razão de possuir vício de culpa 
exclusiva do autor, conforme laudo técnico acostado aos autos. Afi rma inexistirem, portanto, os danos alegados e pugna, por fi m, pela 
total improcedência dos pedidos autorais. Eis o relatório. Fundamento e decido. A requerida demonstra em sede de contestação que o 
vício foi ocasionado pelo consumidor, o que, nos termos do art. 12, §3º, III do Código de Defesa do Consumidor, confi gura excludente 
de responsabilidade civil objetiva. Observa-se que do laudo técnico acostado, devidamente assinado pelo profi ssional competente (fl . 
60), constam detalhes e particularidades acerca da análise do produto que nos leva a imputá-lo válido, ainda mais pelo fato de que o 
autor se limita a negar o mau uso do aparelho, sem contudo colacionar aos autos quaisquer provas que fi zessem oposição ao laudo 
apresentado pela requerida. Para pretender que fosse o laudo produzido pela requerida considerado inválido, deveria a requerida ter-se 
desincumbido da demonstração de que não ocorreu na espécie a hipótese aventada no laudo, o que poderia ter feito mediante juntada 
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de laudo técnico pré-constituído que concluísse pela existência, no bem, de vício ainda resultado de fabricação, ou mesmo apresentação 
do mesmo laudo à altura da impugnação à contestação. Adiante, conforme é cediço, a não impugnação específi ca de fato levantado 
pela defesa potencialmente capaz de extinguir, modifi car ou impedir o direito autoral torna incontroversa tal matéria, e in casu a parte 
autora deixa até mesmo de apresentar réplica à contestação. Restou demonstrado, desta feita, na ausência de provas em contrário, que 
o produto foi danifi cado pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade do fornecedor pela sua reparação, vez 
que não se trata de vício resultado de fabricação, e sim decorrente de mau uso. Inexistente, desta feita, a necessidade de restituição do 
valor pago pelo produto, tampouco a concessão de indenização por potenciais danos morais resultantes de conduta danosa da qual não 
se demonstrou a existência. Diante do exposto, desta feita, tendo restado demonstrada a existência do fato extintivo do direito pleiteado, 
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 
e honorários advocatícios por expressa determinação legal (art. 55 da Lei 9.099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a 
parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita 
no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo 
em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 12797/BA) - Processo 0000243-84.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Material - DEMANDADO: Losango S.a. Banco Multiplo - (Atualmente Hsbc Finance Brasil Sa Banco 
Multiplo) - Dispenso o relatório, de acordo com o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, denota-se que apesar de intimada 
a parte autora não compareceu à audiência designada. O art. 51, inciso I da Lei 9099/95, é claro ao afi rmar: “Art. 51. Extingue-se o 
processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” Verifi ca-se, 
portanto a impossibilidade de prosseguimento do feito por impeditivo legal, já que a ausência da parte autora acarreta o arquivamento do 
processo. Ante o exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com espeque no artigo 51, inciso I. Condeno a parte autora ao 
pagamento das custas consoante parágrafo 2º do art. 51 da retro mencionada lei, caso não tenha sido deferida a justiça gratuita. Com o 
trânsito em julgado, intime-se a referida parte para efetuar o pagamento das custas. Intimem-se.

ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE) - Processo 0000710-34.2017.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - 
Contratos de Consumo - DEMANDADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida 
nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse 
espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente 
atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo 
Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca 
da penhora online.

ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, ADV: CRISTIANO GAMA DE MELO, ADV: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
Processo 0001863-22.2015.8.02.0458 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - DEMANDANTE: jaqueline de lima 
sousa - DEMANDADO: Banco do Brasil - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou 
nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação 
que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado 
o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: BRENO HOULY PALMEIRA (OAB 13750/AL) - Processo 0700014-88.2016.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Perdas e Danos - AUTOR: José Roberto Tavares - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo 
que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a 
condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo 
efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB 15938A/AL), ADV: RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL) - 
Processo 0700058-05.2019.8.02.0150 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Paulette Lucy Maia Peixoto 
- RÉU: Semp Tcl Industria e Comercio de Eletroeletrônico S. A. - SENTENÇA Com arrimo no art. 48 da lei 9.099/95, que determina as 
hipóteses de cabimento de embargos de declaração, a parte requerida interpôs embargos de declaração contra a sentença prolatada 
nos autos. Afi rmou o réu a existência de omissão na sentença vergastada, vez que este magistrado não teria nela se reportado quanto 
ao que deveria ser feito ao produto defeituoso A interposição é tempestiva. Passo a decidir. O artigo 48 da lei 9.099/95 prescreve que 
cabem embargos declaratórios quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou dúvida. Pois bem. Ao analisar 
cuidadosamente os autos, extrai-se que não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer omissão na sentença a ensejar a sua 
modifi cação em sede de embargos. Isto porque fi ca bastante subentendido que, estando o produto defeituoso em posse da assistência 
técnica da requerida e tendo o magistrado determinado a restituição do valor pago por este, tendo sido rescindido o contrato de compra/
venda com tal medida, é cristalino o fato de que o produto deverá ser mantido pela requerida, sendo desnecessária a menção de tal 
particularidade em sentença, dada sua obviedade. Verifi ca-se, portanto, que ocorreu irresignação por parte da embargante acerca 
do entendimento proferido, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade na sentença a ser modifi cada em sede de 
embargos. Ante o exposto, recebo os presentes embargos de declaração, deixando de acolhê-los por inexistir qualquer omissão ou 
obscuridade na sentença guerreada, mantendo-a incólume. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,10 de setembro de 2019. 
Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL), ADV: ARTHUR VINICIUS ALMEIDA E SILVA (OAB 14472/AL), ADV: 
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566/AL) - Processo 0700110-69.2017.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Substituição do Produto - AUTORA: Maria José Soares da Silva - RÉU: Master Eletrônica de Brinquedos Ltda - Esmaltec S/A - 
Intime-se a parte ré para efetuar o pagamento do saldo remanescente devidamente atualizado, inclusive com incidência da multa, se for 
o caso, sob pena de penhora. Não havendo pagamento, proceda na atualização dos cálculos, fazendo os autos conclusos para decisão 
acerca do pedido de penhora on line.

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: 
DIOGENES LOPES FIGUEREDO JUNIOR (OAB 13067/AL) - Processo 0700280-70.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Cicera de Cassia Vieira da Silva - RÉU: Tim Nordeste Telecomunicações S.A. - Trata-se 
de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito 
em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para 
efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 
523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, 
fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: 
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THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 14404/AL) - Processo 0700305-83.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Wellington Rafael dos Santos Silva - RÉU: Tim Celular S.a - SENTENÇA Com arrimo 
no art. 48 da lei 9.099/95, que determina as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, a parte requerida interpôs embargos 
de declaração contra a sentença prolatada nos autos. Afi rmou o réu a existência de contradição na sentença vergastada, vez que 
este magistrado a teria condenado apesar da sua demonstração de inexistência de responsabilidade de sua parte. A interposição é 
tempestiva. Passo a decidir. O artigo 48 da lei 9.099/95 prescreve que cabem embargos declaratórios quando houver, na sentença ou 
no acórdão, obscuridade, contradição ou dúvida. Pois bem. Ao analisar cuidadosamente os autos, extrai-se que não assiste razão ao 
embargante, pois não há qualquer contradição na sentença a ensejar a sua modifi cação em sede de embargos. Isto porque a requerida 
meramente discorda do entendimento proferido, afi rmando ter demonstrado a sua tese, malgrado a clara manifestação deste magistrado 
em sentença no sentido de entender que a ré não demonstrou sufi cientemente sua versão dos fatos. Verifi ca-se, portanto, que ocorreu 
irresignação por parte da embargante acerca do entendimento proferido, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 
sentença a ser modifi cada em sede de embargos. Ante o exposto, recebo os presentes embargos de declaração, deixando de acolhê-los 
por inexistir qualquer contradição na sentença guerreada, mantendo-a incólume. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,10 de 
setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ENY BITTENCOURT (OAB 29442/BA), ADV: JOYCE MANUELY DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 12910/AL) - Processo 
0700315-30.2019.8.02.0150 - Petição - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: José Alfredo dos Santos - REQUERIDO: Banco 
Itaú S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Aduz a parte autora que foi realizado um 
empréstimo em sua conta bancária sem sua prévia autorização. Requer o cancelamento do contrato de empréstimo em questão, a 
declaração de inexistência do débito em questão, a repetição em dobro de indébito, assim como uma indenização em razão do dano 
moral suportado. A demandada oferece contestação, levantando inicialmente a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, afi rma inexistir 
responsabilidade civil objetiva de sua parte, tampouco danos indenizáveis, vez que o contrato não teria sido formalizado integralmente. 
Afi rma inexistirem os danos de ordem moral e material alegados e pugna, desta feita, pela total improcedência dos pedidos autorais. Eis 
o sucinto relatório, que se faz dispensado. Procedo à análise das preliminares arguidas. Da inépcia da inicial em razão da ausência de 
documentos indispensáveis. Preliminar rejeitada. Inicialmente, cumpre salientar que inépcia da inicial é um instituto de direito processual 
aplicável às situações em que existe um problema com os pedidos tecidos pelo autor. Doravante, ainda que acertadamente nomeada a 
preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à prova do alegado (provas quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado) diz 
respeito a questão material, insuperável em sede preliminar e dirimível apenas mediante enfrentamento do mérito. Pelo exposto, rechaço 
a preliminar. Superada a preliminar, procedo à análise do mérito. Tenho, ao analisar os autos, que a parte demandada em nenhum 
momento se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo da pretensão autoral, o que constituía seu 
gravame, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente. A demandada em nenhum momento apresenta o contrato que 
originou o empréstimo em questão, do qual comprovadamente se originaram os descontos controvertidos em exordial, o que deveria 
estar à sua disposição, caso fosse válida a contratação. Mesmo que terceiro estivesse em posse de cartão fraudado ou similar, é 
essencial à constituição de um negócio jurídico como o do caso em tela (contrato de empréstimo) a demonstração da celebração do 
negócio jurídico por qualquer meio idôneo, não tendo a requerida se desincumbido deste tanto. A parte demandada, em suma, não traz 
aos autos documento contratual do qual se originou o suposto empréstimo aqui discutido, escrito ao menos para o fornecimento de 
cartão de crédito, prevendo a possibilidade de uso do mesmo para contrair empréstimo. Traz somente telas e documentos de caráter 
unilateral, os quais em nada contribuem para o deslinde da controvérsia. A parte autora, de outra mão, comprova a existência de fato 
constitutivo do direito pleiteado, satisfazendo seu onus probandi da relação, ainda nos termos da legislação adjetiva civil pátria, ao 
atestar a ocorrência dos descontos atinentes ao empréstimo que jamais realizou. A demandada é prestadora de serviços, logo, 
plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que há uma cristalina relação de consumo in casu. Inteiramente 
desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso in concreto, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e 
o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pela pessoa jurídica e o dano sofrido 
pelo consumidor, e nós avistamos tal nexo no caso em estudo, nos termos do que acima se fundamentou. A ré deverá proceder à 
restituição dos valores descontados em razão do contrato de empréstimo que não teve sua existência comprovada, que perfazem o 
quantum de R$ 2.962,56 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, nos termos do art. 42 
do CDC, devidamente corrigido desde a data do primeiro desconto indevido. Deverá ainda haver declaração de inexistência do contrato 
e do débito, nos termos do que se pediu em exordial. Superada a questão material c/c pedido declaratório, procedo à análise do pleito 
por danos morais. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores pátrios inclina-se no sentido de entender que há ocorrência de 
danos morais nas situações em que há desconto indevido em conta corrente/folha de pagamento, quando não comprovado a origem dos 
supostos débitos pela pessoa jurídica. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO 
INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. I - RESPONSABILIDADE 
CIVIL. O desconto indevido sobre valores de titularidade do consumidor acarreta o dever de indenizar os danos morais experimentados. 
Valor da indenização fi xado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os precedentes locais. II - REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
EM DOBRO. Para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , é 
necessário comprovação do efetivo pagamento... (TJ-RS - Apelação Cível AC 70051082493 RS) (grifamos) O dano moral se confi gura 
nas situações semelhantes a esta do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em 
decorrência de falhas cometidas reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, 
necessário se faz que tais lesões sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas 
sim o objetivo de amenizar os desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo 
pleito encontra amparo legal na Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”  
Também no elenco dos direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).”  Nesse sentido, 
Paulo Lobo afi rma: “O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito 
absoluto signifi ca aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não 
patrimonial, no âmbito civil, para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da 
personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível 
em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.)  É de suma importância registrar que a 
reparação por dano moral, o que se depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e 
essencial do ser humano. Como consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é 
dever do Judiciário fazer valer as normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos 
referidos diplomas legais. Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de 
cunho protecionista, para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que 
desestimule a demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que 
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não tolera mais determinados tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento, no tocante ao 
quantum a ser indenizado, ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir o momento da dor ao menos alivia a sensação de 
desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da 
demandada e ainda as peculiaridades do caso. A presente decisão não atribui a parte demandante o direito de fi car com eventual valor 
creditado em sua conta, podendo a parte demandada em ação própria pleitear a devolução, inclusive se existisse prova cabal do crédito 
nos autos, haveria determinação para compensação em relação ao valor da condenação. Diante de todo o exposto e mais que dos autos 
constam JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I do novo CPC, para:I - 
Condeno a parte demandada a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por 
danos morais causados, consoante fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até à 
data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por inexistir relação 
contratual;II Condeno a parte demandada à restituição do valor descontado indevidamente, que totaliza o quantum de R$ 2.962,56 (dois 
mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondente às parcelas descontadas, já em dobro, que deverá 
ser corrigido e atualizado desde a data do primeiro desconto indevido;III Declaro inexistente o contrato de número NB. 1482677633, 
demais particularidades em exordial, bem como todos os débitos a este atinentes, para todos os fi ns de direito. Deixo de condenar em 
custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, 
caso não tenha havido o cumprimento da sentença, deverá a parte autora ingressar solicitação à execução, caso contrário, considerar-
se-á cumprida a presente sentença para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para 
tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, 
da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos 
se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca, 
10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 15928/AL), ADV: JOYCE MANUELY DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 12910/
AL), ADV: KELLEY CONTIERI SILVEIRA IBRAHIM (OAB 15986/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 
29442/BA) - Processo 0700323-07.2019.8.02.0150 - Petição - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: José Alfredo dos Santos - 
REQUERIDO: Banco Itaú S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Pretende a parte 
demandante ser indenizada pela parte ré em face da afi rmação de que apesar de não ter realizado qualquer contrato com a mesma, 
passou a receber descontos atinentes a um empréstimo não realizado. A demandada contesta afi rmando que a parte autora realizou 
o contrato que deu origem ao débito discutido. Para comprovar o quanto alegado, a demandada juntou alguns documentos, entre eles 
termo para refi nanciamento supostamente assinado pelo autor, atinente ao débito denegado em exordial. A parte autora, à altura da 
impugnação à contestação, afi rma não haver assinado o referido documento, abrindo, desta feita, espaço à controvérsia. Frise-se que 
é impossível a este magistrado, a olho nu, determinar se há semelhança entre os caracteres da assinatura do documento pessoal da 
parte autora e aquela constante da proposta de adesão, vez que, por ser cediço o fato de que várias pessoas possuem diferentes tipos 
de assinaturas e ainda a sua variação no tempo, há necessidade de perícia para que se contaste se foi a mesma pessoa que fi rmou o 
documento. Desse modo, diante da controvérsia gerada quanto à celebração ou não de contrato pela referida parte, este magistrado 
entende que para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a realização 
da prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas quanto ao mérito, o que refoge à competência dos 
Juizados Especiais. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2o, onde estabelece 
que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando 
sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe: “O Juizado Especial Cível 
tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. (...)” Ao 
que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 
jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em que há necessidade de perícia complexa 
para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente caso, se mostra imperativa e necessária ao 
deslinde da controvérsia. Dessa forma, restando controversa a falsifi cação da assinatura, mostra-se indeclinável a realização da prova 
pericial, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem 
exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais, sendo, pois, uma situação que 
pode ser reconhecida ex offi cio ou a requerimento. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr da demanda, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais, 
em razão da necessidade de perícia grafotécnica para uma melhor e mais razoável resolução do caso em análise. Sem custas e 
honorários advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a 
parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita 
no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo 
em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca, 10 de setembro de 2019.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL) - Processo 0700434-88.2019.8.02.0150 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Oelson Raimundo Lima - Inclua-se o feito em nova pauta de audiências 
e proceda as intimações necessárias, atentando para o novo endereço fornecido para citação do réu.

ADV: TOMÁS TENORIO DE ARAÚJO (OAB 16652A/AL) - Processo 0700477-25.2019.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Material - AUTORA: Irislândia Michele Silva Ramos - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida 
nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse 
espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente 
atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo 
Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca 
da penhora online.

ADV: AFRÂNIO DE LIMA SOARES JÚNIOR (OAB 6266/AL), ADV: DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAÚJO (OAB 22903/BA), 
ADV: HELDER SANTOS OLIVEIRA (OAB 35277/BA), ADV: ROBERVALDO DAVINO DA SILVA JÚNIOR (OAB 15070/AL) - Processo 
0700493-47.2017.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Ewa Ludmilla do Monte 
Silva - RÉU: Master Eletrônica de Brinquedos Ltda - Qbex Computadores S/A - Intime-se a demandada para que apresente cálculo 
atualizado do valor da dívida da demandada Qbex Computadores S/A, bem como novos números de CNPJ, que possibilite a tentativa 
de bloqueio no prazo de 05 dias.

ADV: ALLISSON THIAGO PORTO DE OLIVEIRA (OAB 11532/AL) - Processo 0700514-52.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Valdemir Francelino Severo - ATO ORDINATÓRIO Certifi co para os devidos fi ns, 
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que considerando comprovante de depósito judicial página 91 dos autos, bem como em cumprimento ao art. 93, do Provimento nº 
13/2009, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o(a) promovente por seu patrono para requerer o legalmente 
cabível, no prazo legal. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Marineide Galdino Alexandre Santos Analista Judiciário

ADV: LORAYNE RITA FERREIRA CASTRO (OAB 16189/AL), ADV: GLÁUCIA MARA COELHO (OAB 173018/SP), ADV: ELIANE 
CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA (OAB 163004/SP) - Processo 0700517-07.2019.8.02.0150 - Petição - Indenização por Dano Moral - 
REQUERENTE: Sonia Maria de Farias - REQUERIDO: Bristol-myers Squibb Farmacêutica Ltda. - SENTENÇA Dispensado o relatório, 
consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Pretende a parte autora ser indenizada em razão do dano moral sofrido em decorrência 
do atraso da requerida na entrega de medicamentos essenciais à melhora do seu quadro de saúde, qual seja, o estado de metástase 
de um melanoma maligno.A requerida teria tardado em 18 (dezoito) dias quanto à entrega do medicamento. A requerida contesta 
afi rmando que houve recebimento do pagamento em 18.12.2018, tendo os medicamentos sido entregues a subsequentemente. Afi rma 
inexistirem os danos morais alegados e pugna, por fi m, pela total improcedência dos pedidos autorais. Eis o relatório do que importa. 
Fundamento e decido. Ao que se observa, a requerida afi rma que no dia 18.12.2018 houve pagamento pelos medicamentos, deixando 
de demonstrar que, após tal fato, houve entrega dos medicamentos em prazo razoável, dada a condição delicada de saúde da autora. 
A requerida, doravante, deixa de demonstrar, através de documento bilateral, que o produto foi entregue em prazo razoável, deixando 
de impugnar especifi camente a alegação autoral de que houve atraso de 18 (dezoito) dias entre a data em que deveria ter ocorrido a 
entrega e a data em que esta ocorreu. Restou incontroverso, portanto, o fato de que o espaço de tempo transcorrido entre o pagamento 
e a entrega é o que acima se descreveu. Resta-nos, portanto, a análise de se houve ou não dano moral in casu. Ora, em observando 
a condição do problema de saúde da autora, ligada a uma evolução metastática de um melanoma, em sendo fato público e notório 
a periculosidade de tal evolução da enfermidade, a requerida, empresa que lida com medicamentos e, por consectário lógico, que 
deve fornecer o serviço mais célere e seguro possível dentre os serviços que são prestados em sociedade, deveria ter entregue os 
medicamentos solicitados num prazo muito mais razoável do que 18 (dezoito) dias, tendo em vista o eminente perigo que de eventual 
mora resultaria. A requerida, contudo, não demonstra que houve entrega tempestiva, nem mesmo justifi cativa plausível para o atraso. 
Este magistrado, em suma, considera abusivo o atraso acima especifi cado quanto à entrega de medicamentos de evidente importância, 
devendo a requerida ser condenada à medida compensatória pretendida. O dano moral se confi gura nas situações semelhantes a esta 
do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas cometidas 
reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que tais lesões 
sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim o objetivo de amenizar os 
desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra amparo legal na 
Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”  Também no elenco dos 
direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).”  Nesse sentido, Paulo Lobo afi rma: “O 
dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca aquele 
que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito 
civil, para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas 
cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.uol.com.
br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.)  É de suma importância registrar que a reparação por dano moral, 
o que se depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e essencial do ser humano. 
Como consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do Judiciário fazer 
valer as normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos diplomas 
legais. Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho protecionista, 
para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que desestimule a 
demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que não tolera mais 
determinados tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento, no tocante ao quantum a ser 
indenizado, ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir o momento da dor ao menos alivia a sensação de desconforto gerada 
naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 3.800,00 (três 
mil e oitocentos reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e 
ainda as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, JULGO TOTALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, com fulcro no art. 487, I do novo CPC, para condenar a parte demandada 
pagar ao demandante o quantum de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais, consoante 
fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até à data do efetivo pagamento, e com 
juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por 
ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento 
da sentença, deverá a parte autora ingressar solicitação à execução, caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença 
para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir 
advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, 
aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram 
juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval 
Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ANA CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA MELO (OAB 11802/AL) - Processo 0700521-44.2019.8.02.0150 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Fernanda Viana dos Santos - A parte autora requereu desistência 
da ação, e conforme o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil vigente, é uma das causas de extinção sem julgamento do mérito, 
não podendo, o(a) magistrado(a), ingressar no exame do mérito. A desistência impede o exame do mérito, pois nada relativo ao 
direito material foi discutido. Diante das razões acima expostas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme 
determinado pelo artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil vigente. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Após o trânsito em 
julgado, arquive-se.

ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE), ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL) - Processo 0700546-
57.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Fabrícia Lins Santos - 
LITSPASSIV: Cnova Comercio Eletrônico S.a - Tendo sido informado novo endereço da outra demandada, inclua-se o feito em nova 
pauta de audiências e proceda as intimações necessárias.

ADV: FABIANA DA SILVA LESSA (OAB 13955/AL) - Processo 0700553-83.2018.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Moral - REQUERENTE: Juliana Thalita Rosendo dos Santos Costa - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida 
nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse 
espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente 
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atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo 
Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca 
da penhora online.

ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 7525/AL), ADV: LETÍCIA SÂMARA FARIAS SILVA (OAB 16939/AL) - 
Processo 0700621-96.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Jose Cicero 
Pereira dos Santos - RÉU: Editora Três - Três Comércio de Publicação Ltda - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida 
nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse 
espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente 
atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo 
Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca 
da penhora online.

ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL), ADV: MARIANA DE PAIVA TEIXEIRA BARROS (OAB 13805/
AL), ADV: FERNANDO MACÊDO SANTOS (OAB 14225/AL) - Processo 0700640-10.2016.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Ewerton Helio Santos de Melo - RÉU: Brasil TELECOM - SA - Expeça-se a certidão como 
determinado e arquive-se.

ADV: DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO (OAB 14947/AL) - Processo 0700682-54.2019.8.02.0150 - Execução de Título Extrajudicial - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Maria Pereira Mendes - Cite-se o devedor para que, no prazo de 3 dias, pague a 
dívida, devidamente atualizada, ou nomeie bens à penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, e não o fazendo, 
proceda o Ofi cial de Justiça à penhora e à avaliação de tantos bens quantos forem necessários para o cumprimento da obrigação. 
Caso não haja bens penhoráveis, intime-se a parte credora para indicar, no prazo legal. Da mesma forma, caso não seja a parte 
devedora encontrada, para indicar endereço. Havendo Penhora, intimem-se, ainda, devedor e credor para comparecerem à Sessão 
Conciliatória, previamente agendada pela secretaria deste juízo, quando poderá o executado/promovido oferecer embargos, por escrito 
ou verbalmente Expeça-se competente mandado, ou carta precatória, conforme convier.

ADV: ANDERSON MARCELO FELIX PALMEIRA (OAB 14539/AL) - Processo 0700716-29.2019.8.02.0150 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Edvan Leal Feitosa - ATO ORDINATÓRIO Certifi co para os devidos fi ns, 
que o Recurso é tempestivo e veio acompanhado de custas e preparo. Certifi co ainda que em cumprimento ao art. 93, do Provimento nº 
13/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas, intimo o(a) recorrido(a) para apresentar as contrarrazões no prazo de 
10 (dez) dias. Arapiraca, 10 de setembro de 2019 Marineide Galdino Alexandre Santos Analista Judiciário

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: 
RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL) - Processo 0700732-17.2018.8.02.0150 (apensado ao processo 0700727-
92.2018.8.02.0150) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Márcia da Silva Rodrigues - 
RÉU: Tim Celular S/A - Intime-se a autora para requerer o que entenda oportuno no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

ADV: DAVID ADAM MENESES TEIXEIRA (OAB 10981/AL) - Processo 0700741-42.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Luiza Alves dos Santos Lima - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante 
autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Inicialmente, observando que a requerida, apesar de devidamente citada, deixa de apresentar 
seus termos contestatórios à demanda, bem como deixa de comparecer à audiência designada, decreto, com fulcro no art. 20 da Lei 
9.099/95, sua revelia. Procedo à análise do mérito.Ao analisar os autos, percebo que a parte demandada não se desincumbiu do ônus 
de comprovar sufi cientemente a existência de fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo da pretensão autoral, até mesmo porque restou 
revel. Tal era seu ônus, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente. A demandada não comprova a origem ou existência 
dos débitos em questão, furtando-se até mesmo da apresentação de defesa e do comparecimento à audiência designada, tornando 
incontroversa, portanto, a matéria fática delineada em exordial. A parte autora, de outra mão, atesta o fato constitutivo do direito pleiteado 
naquilo que lhe incumbe, comprovando a existência dos débitos em aberto, apesar de devidamente pagos, no sistema da requerida, 
satisfazendo o seu onus probandi da relação, ainda nos termos da legislação processual cível. A demandada é prestadora de serviços, 
logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Inteiramente desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso in 
concreto, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de 
causalidade entre a conduta adotada pela pessoa jurídica e o dano sofrido pelo consumidor, e nós avistamos tal nexo in casu, nos 
termos do que acima se explicitou. No que pese, todavia, ao pedido de repetição do indébito, a repetição subentende um pagamento a 
maior ou indevido, contudo ao que se observa a requerida se insurge na contenda quanto à continuidade de cobrança de débito já pago, 
não fazendo referências ou comprovando pagamentos a maior ou em duplicidade no que pese ao débito, razão pela qual tal pedido 
deverá ser rechaçado. Superada a questão material, procedo à análise do pleito por danos morais.Vê-se que a conduta adotada pela ré, 
as reiteradas cobranças de débitos inexistentes à parte autora ultrapassou, na minha visão, a barreira do que se pode considerar mero 
dissabor ou simples descumprimento contratual, perfazendo verdadeira falha na prestação de serviço. Ademais, os tribunais superiores 
pátrios são praticamente uníssonos no sentido de conceder indenização por danos morais nas situações em que há cobranças indevidas 
nas relações de consumo. Nesse sentido: Ementa: A cobrança indevida confi gura dano moral indenizável, prevalecendo o viés punitivo 
da indenização. Valor indenizatório que arbitro em R$ 800,00, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 
considerando-se a ausência de repercussões de maior gravidade advindas da cobrança. Ante o exposto, conheço dos recursos 
interpostos e lhes dou parcial provimento para: 1- determinar que a restituição do valor de R$ 14,90 relativo à tarifa impugnada, seja feita 
na forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e com incidência de juros legais a partir da citação; 2- condenar a ré a 
pagar à autora a quantia de R$ 800,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da publicação desta 
decisão e acrescida de juros legais desde a citação. No mais a sentença permanece tal como lançada. Sem ônus sucumbenciais por se 
tratar de recursos com êxito. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2012. Marcia de Andrade Pumar Juíza Relatora. (TJ-RJ - RECURSO 
INOMINADO RI 00511163120118190042 RJ 0051116-31.2011.8.19.004) (grifamos) O dano moral se confi gura nas situações semelhantes 
a esta do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas 
cometidas reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que 
tais lesões sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim o objetivo de 
amenizar os desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra 
amparo legal na Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”  Também 
no elenco dos direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).”  Nesse sentido, Paulo Lobo 
afi rma: “O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca 
aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no 
âmbito civil, para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são 
apenas cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.
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uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.)  É de suma importância registrar que a reparação por dano 
moral, o que se depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e essencial do ser 
humano. Como consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do 
Judiciário fazer valer as normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos 
diplomas legais. Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho 
protecionista, para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que 
desestimule a demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que 
não tolera mais determinados tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento, no tocante ao 
quantum a ser indenizado, ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir o momento da dor ao menos alivia a sensação de 
desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e 
ainda as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, com fulcro no art. 487, I do novo CPC, para condenar a parte demandada 
pagar ao demandante o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, consoante fundamentação 
acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até à data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao 
mês, a partir da citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme 
dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento da sentença, deverá a parte autora ingressar 
solicitação à execução, caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença para efeito de arquivamento. Caso haja a 
apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e 
oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste 
prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-
me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ADAILZA GONÇALVES DA SILVA (OAB 13372/AL) - Processo 0700749-19.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTORA: Juvita Maria da Conceição - Opostos embargos declaratórios (77/80), de forma 
tempestiva, intimo a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ANA CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA MELO (OAB 
11802/AL) - Processo 0700781-24.2019.8.02.0150 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Cícero Araújo 
Viana - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos SA - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. 
Aduz a parte autora que foi realizado um empréstimo em sua conta bancária sem sua prévia autorização. Requer o cancelamento do 
contrato de empréstimo em questão, a declaração de inexistência do débito em questão, a repetição em dobro de indébito, assim como 
uma indenização em razão do dano moral suportado. A demandada oferece contestação, afi rmando inexistir responsabilidade civil 
objetiva de sua parte, tampouco danos indenizáveis, vez que a parte autora celebrou o contrato do qual se originaram os descontos. 
Afi rma inexistirem os danos de ordem moral e material alegados e pugna, desta feita, pela total improcedência dos pedidos autorais. Eis 
o sucinto relatório, que se faz dispensado. Procedo à análise do mérito. Tenho, ao analisar os autos, que a parte demandada em nenhum 
momento se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo da pretensão autoral, o que constituía seu 
gravame, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente. A demandada em nenhum momento apresenta o contrato que 
originou o empréstimo em questão, o que deveria estar à sua disposição, caso fosse válida a contratação. A parte demandada, em suma, 
não traz aos autos documento contratual do qual se originou o suposto empréstimo aqui discutido, ônus que lhe incumbia. Traz somente 
meras argumentações sem sustentação probatória, as quais em nada contribuem para o deslinde da controvérsia. A parte autora, de 
outra mão, comprova a existência de fato constitutivo do direito pleiteado, satisfazendo seu onus probandi da relação, ainda nos termos 
da legislação adjetiva civil pátria, ao atestar a ocorrência dos descontos atinentes ao empréstimo que jamais realizou. A demandada é 
prestadora de serviços, logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que há uma cristalina relação de consumo 
in casu. Inteiramente desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso in concreto, bastando, para que se confi gure a 
responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pela 
pessoa jurídica e o dano sofrido pelo consumidor, e nós avistamos tal nexo no caso em estudo, nos termos do que acima se explicitou. 
A ré deverá proceder à restituição dos valores descontados em razão do contrato de empréstimo que não teve sua existência comprovada, 
que perfazem o quantum de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), correspondente às 05 (cinco) parcelas descontadas, já em dobro 
nos termos do art. 42 do CDC, devidamente corrigido desde a data do primeiro desconto indevido. Deverá ainda haver declaração de 
inexistência do contrato e do débito, nos termos do que se pediu em exordial. Superada a questão material c/c pedido declaratório, 
procedo à análise do pleito por danos morais. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores pátrios inclina-se no sentido de 
entender que há ocorrência de danos morais nas situações em que há desconto indevido em conta corrente/folha de pagamento, 
quando não comprovado a origem dos supostos débitos pela pessoa jurídica. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO 
DO INDÉBITO. I - RESPONSABILIDADE CIVIL. O desconto indevido sobre valores de titularidade do consumidor acarreta o dever de 
indenizar os danos morais experimentados. Valor da indenização fi xado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os 
precedentes locais. II - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42 , parágrafo 
único , do Código de Defesa do Consumidor , é necessário comprovação do efetivo pagamento... (TJ-RS - Apelação Cível AC 
70051082493 RS) (grifamos) O dano moral se confi gura nas situações semelhantes a esta do caso em questão, geradoras de incômodos, 
desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas cometidas reiteradamente pelas grandes empresas, no ato 
da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que tais lesões sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade 
de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim o objetivo de amenizar os desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de 
sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra amparo legal na Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: 
“Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação.”  Também no elenco dos direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, 
VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos (...).”  Nesse sentido, Paulo Lobo afi rma: “O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto 
de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. 
E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da 
personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e 
direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.)  É de 
suma importância registrar que a reparação por dano moral, o que se depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à 
categoria de direito fundamental e essencial do ser humano. Como consequência lógica da interpretação sistemática das normas 
insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do Judiciário fazer valer as normas de ordem pública, condenando as empresas a 
respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos diplomas legais. Comungo do pensamento de que a indenização por dano 
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moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho protecionista, para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim 
sendo, a indenização concedida deve ser tal que desestimule a demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem 
o poder-dever de demonstrar à sociedade que não tolera mais determinados tipos de comportamentos contrários a legislação de 
consumo. É esse o meu entendimento, no tocante ao quantum a ser indenizado, ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir o 
momento da dor ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a 
títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), levando-se em conta efetivamente o grau 
danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e ainda as peculiaridades do caso. A presente decisão não atribui a 
parte demandante o direito de fi car com eventual valor creditado em sua conta, podendo a parte demandada em ação própria pleitear a 
devolução, inclusive se existisse prova cabal do crédito nos autos, haveria determinação para compensação em relação ao valor da 
condenação. Diante de todo o exposto e mais que dos autos constam JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes 
na inicial, com fulcro no art. 487, I do novo CPC, para:I - Condeno a parte demandada a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais causados, consoante fundamentação acima discorrida, corrigido 
monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até à data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso 
(primeiro desconto indevido), por inexistir relação contratual;II Condeno a parte demandada à restituição do valor descontado 
indevidamente, que totaliza o quantum de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), correspondente às parcelas descontadas, já em 
dobro, que deverá ser corrigido e atualizado desde a data do primeiro desconto indevido;III Declaro inexistente o empréstimo 
correspondente ao valor R$ 5.831,62 (cinco mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), dividido em 47 parcelas de 
260,00 (duzentos e sessenta reais) mensais e atinente ao contrato estabelecido sob o nº 355761993, para todos os fi ns de direito. Deixo 
de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. 
Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento da sentença, deverá a parte autora ingressar solicitação à execução, caso 
contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a 
parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez 
dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, 
certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO FREITAS (OAB 11445/AL), ADV: VALÉRIA PEREIRA BARBOSA (OAB 8677/AL), ADV: 
IVENS ALBERTO DE QUEIROZ SILVA (OAB 8051/AL) - Processo 0700803-87.2016.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Material - AUTORA: Josefa Ramos - RÉU: A. J. Construções Ltda - Intime-se a demandante por sua advogada para que dê 
regular andamento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem apreciação de mérito.

ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL), ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE) - Processo 0700808-
07.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - AUTOR: Reginaldo Ventura Damasceno - RÉU: Cnova 
Comércio Eletrônico S.a. (Ponto Frio) - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou 
nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação 
que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado 
o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: 
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL) - Processo 0700828-95.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Willian Rafael dos Santos - RÉU: Tim Celular S/A - SENTENÇA 
Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Pretende a demandante ser indenizada por danos morais 
provocados pela parte ré diante da afi rmação de que, apesar de não ter realizado qualquer contrato com a mesma, teve o nome 
inscrito nos cadastros de proteção ao crédito do SPC/SERASA. A ré contestou afi rmando que a autora realizou o contrato que originou 
o débito objeto da presente lide. Para comprovar o quanto alegado, a demandada produziu algumas provas nos autos, entre elas um 
CD contendo o áudio de uma ligação telefônica feita para a sua central de atendimento. Em sede de manifestação à contestação, a 
parte demandante impugna-a em todos os seus termos, deixando de confi rmar se reconhece ou não a voz constante do áudio, abrindo, 
desta feita, espaço à controvérsia. Desse modo, diante da controvérsia que gera a incerteza quanto à realização ou não da ligação 
pela referida parte, o que infl uencia diretamente no julgamento da presente lide, entende este magistrado que para um exame mais 
acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a realização de perícia para identifi cação de voz, 
para eliminação de quaisquer dúvidas, o que refoge da competência dos Juizados Especiais. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os 
princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2o, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro 
lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 
das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. (...)” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar 
um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, 
que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 
signifi cando que naquelas causas em que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua 
competência. A prova pericial, no presente caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, restando 
controvérsia quanto à identidade da voz presente no áudio de uma ligação feita para a demandada, mostra-se indeclinável a realização 
da prova pericial, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 
processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais, sendo, pois, uma 
situação que pode ser reconhecida ex offi cio. Nesse sentido, confi ra-se o seguinte precedente: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO 
DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. 
PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA 
QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014) 
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma 
Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014) (grifo nosso) Do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de 
perícia de identifi cação de voz para uma melhor e mais razoável resolução do caso em deslinde. Sem custas e honorários advocatícios 
por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar 
conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, 
§ 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos 
autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito
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ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA), ADV: IVANÉCIA FREIRE DINIZ MENEZES (OAB 10985/AL), ADV: 
CELSO DAVID ANTUNES (OAB 1141A/BA) - Processo 0700834-05.2019.8.02.0150 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano 
Moral - AUTORA: Cledijane Maria da Silva - RÉU: Unopar Ead - Arapiraca, União Norte do Paraná de Ensino Ltda - SENTENÇA 
Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Analiso, inicialmente, a preliminar arguida. Da falta de interesse 
de agir. Preliminar rejeitada. Com vistas no princípio da inafastabilidade da jurisdição, este magistrado, arrimado em farta jurisprudência, 
não considera o esgotamento das tentativas de resolução por vias administrativas condição sine qua non da demanda, vez que do 
contrário resultaria óbice do acesso à justiça, garantido implicitamente pela Constituição da República Federativa do Brasil. Outrossim, 
a via eleita pelo consumidor para ter reparado o seu potencial dispêndio é correta, inexistindo ainda quaisquer irregularidades nas 
condições processuais da ação. Procedo à análise do mérito. Tenho, ao analisar os autos, que a parte demandada em nenhum momento 
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo da pretensão autoral, o que constituía 
seu gravame, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente, baseando sua peça de defesa em meras alegações sem 
sustentação probatória. O réu não juntou qualquer documento que auxiliasse para o deslinde do caso, não provando em nenhum 
momento o estabelecimento do vínculo contratual com o autor, tampouco a regularidade da cobrança que ensejou a comprovada 
negativação, não juntando aos autos provas conclusivas acerca da contratação de quaisquer serviços ou compras de quaisquer 
produtos. Limita-se às meras argumentações, que em nada contribuem para o deslinde da controvérsia. Adiante, tenho que a própria 
empresa prestadora de serviços deve sempre estar em observância acerca das regularidades oriundas dos contratos oferecidos, sendo 
de sua total responsabilidade a averiguação da veracidade dos documentos oferecidos por parte dos aderentes para tais fi ns, bem como 
outros detalhes e minúcias ligados à contratação, como recolhimento de assinatura válida, e assim não fez, não se incomodando em 
trazer aos autos quaisquer documentos que vinculem o consumidor a quaisquer obrigações, tais como termos de adesão devidamente 
assinados, contratos etc.. A parte autora, de outra mão, atesta a existência do fato constitutivo do direito pleiteado, ainda nos termos do 
diploma adjetivo civil pátrio, trazendo aos autos comprovante da negativação baseada em débito oriundo de contrato jamais fi rmado. A ré 
é prestadora de serviços, logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Completamente desnecessária a perquirição 
do elemento culpa no caso em estudo, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de 
indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo autor, e nós avistamos tal nexo in casu, 
vez que a ré não comprova que houve contratação ou utilização dos serviços pela consumidora, as quais teriam dado ensejo à restrição 
observada. A ré deverá, desta feita, cessar as cobranças dos débitos inexistentes, mediante declaração de inexistência destes. Deverá 
ainda haver baixa nas negativações indevida, sob pena de multa cominatória a ser aclarada na seção dispositiva da presente decisão. 
Superada a questão da tutela específi ca c/c pedido declaratório, procedo à análise do pleito por danos morais.Sabe-se que o dano moral 
no caso de negativação indevida é in re ipsa, isto é, decorre diretamente da ofensa, de tal modo que, comprovado o ilícito, demonstrado 
estará o dano de ordem extrapatrimonial. Dispensada, pois, qualquer cogitação sobre prova da dor no caso em estudo. Em outro giro, 
mostra-se equivocada a tese de que o ato em comento apenas caracterizou um mero aborrecimento ou um simples descumprimento 
contratual. Isto porque, é notório que o autor experimentou situação de angústia e desconforto que extrapolou a normalidade. Resta 
incontroverso que a cobrança e consequente negativação, com base em débito inexistente, são indevidas, uma vez que jamais houve 
comprovação da contratação de serviço, e restou o autor com débito por ele não contraído, assim como com a inscrição indevida de seu 
nome nos órgãos de proteção ao crédito. A cobrança indevida seguida de negativação por suposto inadimplemento acarreta dano moral 
puro, uma vez que, devido à restrição efetuada, a autora viu-se na impossibilidade de realizar compras em comércio, assim como sofreu 
potenciais prejuízos em respeito à sua situação social no referente à obtenção de crédito na praça. Sopesando a situação concreta, 
levando em conta a situação econômica das partes, a reparação deve ser sufi ciente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo 
ao caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fi m de não 
ensejar o enriquecimento indevido. Passo a decidir acerca do valor da indenização. Ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir 
o momento da dor ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação 
a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), levando-se em conta efetivamente o 
grau danoso do ato abusivo praticado e a capacidade fi nanceira da demandada. Diante do exposto e do que mais consta dos autos 
e do correr do processo, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:  a) 
Condeno a ré a pagar à parte demandante o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização pelos danos 
morais causados, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (negativação indevida), por inexistir relação contratual, e 
correção monetária desde o arbitramento até a data do efetivo pagamento;b) Declaro inexistente o débito ensejador da negativação, 
no total de R$ R$ 2.882,68 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), atinente aos contrato de números 
176533069-201710-0, 176183054-201708-0, 176185521-201709-0, 178378880-201712-0 e 176183054-201708-0, para todos os fi ns de 
direito;c) Determino que a ré promova a baixa na negativação do nome do autor junto ao SPC/SERASA, no que pese ao débito acima 
declarado inexistente, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com limite de contagem em 30 
(trinta) dias. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal (art. 55 da Lei 9.099/95). Caso haja a apresentação 
de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e 
oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste 
prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-
me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019.

ADV: WERLEY DIEGO DA SILVA (OAB 11174/AL) - Processo 0700845-34.2019.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Cicero Nunes Ferreira - SENTENÇA Aduz a parte autora que efetuou junto à ré a compra 
de produtos. Ocorre que os produtos entregues não atendiam às especifi cações do anúncio, o que levou as partes a cancelar a compra 
e venda. Todavia, mesmo após o cancelamento, os valores passaram a ser cobrados através das faturas de cartão de crédito do autor. 
A parte demandante requer, portanto, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como uma indenização em razão do 
dano moral suportado. A demandada oferece contestação, afi rmando que houve o devido estorno atinente à compra cancelada. Afi rma 
inexistirem os danos de ordem moral e material alegados e pugna, por fi m, pela total improcedência dos pedidos autorais. Eis o sucinto 
relatório, que se faz dispensado. Procedo à análise do mérito. Tenho que restou inteiramente demonstrado nos autos o fato de que não 
houve o devido estorno atinente à compra cancelada. A demandada tenta se esvair da obrigação de proceder à realização da providência 
requerida mediante meros argumentos sem sustentação probatória. Era seu gravame a comprovação do fato impeditivo, extintivo ou 
modifi cativo da pretensão autoral, conforme o art. 373 da legislação processual civil e vê-se cristalinamente que sua peça de defesa se 
baseia em meros argumentos. A requerida afi rma que seria ônus da parte autora a demonstração de que não recebeu os valores 
atinentes ao estorno, todavia, tal tese não merece prosperar. Ora, além de tratar-se, inicialmente, de prova de caráter negativo, o que 
implicaria em ônus excessivo para o consumidor - qual seja, o de demonstrar que não houve eventual estorno - a requerida deve dispor 
de meios de comprovar a realização de transações fi nanceiras, principalmente quando se trata de relação de consumo e envolvendo 
parte hipossufi ciente, e a requerida limita-se à juntada de tela de caráter unilateral, a qual não prova sufi cientemente que houve devolução 
de valores (fl . 30). A requerida poderia ter-se disto desincumbido mediante trazida de provas de que comunicou ao setor ou à instituição 
fi nanceira acerca da necessidade de devolução de valores ou mesmo comprovantes de depósitos em contas pessoais pertencentes à 
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parte autora. Não há quaisquer provas nesse sentido nos autos. Em suma, a requerida poderia se desincumbir do seu onus probandi, 
exempli gratia, mediante apresentação de devida notifi cação/comunicação à empresa responsável pelo processamento do pagamento 
acerca do cancelamento do negócio jurídico, e assim não fez. Frise-se ainda que se trata de ônus da requerida a comprovação de que 
houve o devido estorno, não do consumidor, nos termos do que parece pretender na sua peça de defesa, tendo a parte autora atestado 
a existência de pagamento, e ainda tendo restado incontroverso o cancelamento da compra. A empresa demandada é fornecedora de 
produtos, logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Inteiramente dispensável, portanto, a averiguação do elemento 
culpa, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar a existência de nexo de 
causalidade entre a conduta adotada pela pessoa jurídica e o dano enfrentado pelo consumidor, e esta restou comprovada nos autos, 
nos termos do que acima se explicitou. Todavia, apesar da responsabilidade civil objetiva reconhecida, no que pese ao pedido de 
aplicação do instituto da repetição em dobro do indébito, é necessário ressaltar que na visão deste magistrado, com base em precedentes 
jurisprudenciais oriundos dos tribunais superiores pátrios, tal providência deve apenas ser tomada nas situações em que há inequívoca 
prova de má-fé por parte da requerida em promover cobranças indevidas, sendo impossível que esta seja presumida. Não há provas de 
que a parte requerida tenha agido de má-fé ao comercializar o produto de qualidade diversa da que esperava o consumidor, tampouco 
alegação de tal má-fé por parte do autor. Na verdade, ao que se observa, na casuística, nos aparenta que o consumidor não solicitou 
esclarecimentos ao vendedor quanto ao produto no momento da compra, frustrando-se em seguida, quando da entrega, por ser o 
material diferente das suas expectativas. É imperativa, doravante, a condenação em obrigação de pagar, no sentido da restituição, na 
forma simples, do valor total pago pelo produto, que totaliza o importe de R$ 739,10 (setecentos e trinta e nove reais e dez centavos), na 
forma simples, o qual deverá ser devidamente corrigido e atualizado desde a data do pagamento da primeira parcela. Superada a 
questão do dano material, procedo à análise do pleito por danos morais. O fato do autor ter cancelado junto à compra e, ainda assim, 
não ter havido estorno devido, aliado à inércia da ré em promover uma resolução administrativa para o problema ultrapassou, na minha 
visão, os contornos do que se pode considerar mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, perfazendo um dano passível 
de indenização de cunho extrapatrimonial. Isto coadunado à não comprovação da parte demandada de que não houve falha na prestação 
de serviço são sufi cientes à necessidade de uma prestação desse cunho. O dano moral se confi gura nas situações semelhantes a esta 
do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas cometidas 
reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que tais lesões 
sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim, o objetivo de amenizar os 
desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra amparo legal na 
Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Também no elenco dos 
direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).” Nesse sentido, Paulo Lobo afi rma: “O dano 
moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca aquele que é 
oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, 
para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis 
os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.) É de suma importância registrar que a reparação por dano moral, o que se 
depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e essencial do ser humano. Como 
consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do Judiciário fazer valer as 
normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos diplomas legais. 
Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho protecionista, para que 
desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que desestimule a demandada a 
tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que não tolera mais determinados 
tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento. No tocante ao quantum a ser indenizado, 
ratifi cando-se que, apesar do dinheiro não restituir o momento da dor, ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela 
oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e ainda 
as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, julgo TOTALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para: I Condeno a ré 
ao ressarcimento do valor comprovadamente pago pelo produto, qual seja, R$ 739,10 (setecentos e trinta e nove reais e dez centavos), 
na forma simples, devidamente corrigido e/ou atualizado na forma da lei, desde a data do pagamento da primeira parcela; II - Condeno 
a demandada a pagar ao demandante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, 
consoante fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, e com juros de 1% ao mês, a 
partir da citação, por se tratar de relação contratual. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau 
de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento da sentença, deverá a 
parte autora ingressar com solicitação à execução, caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença para efeito de 
arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, 
§ 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em 
cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados 
tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça 
Júnior Juiz de Direito

ADV: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB 23748/PE), ADV: MICHAEL VIEIRA DANTAS (OAB 12564/AL) - Processo 
0700846-19.2019.8.02.0150 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Luiz Carlos dos Santos - RÉU: CIELO 
S.A. - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Tenho, ao analisar os 
autos, que a parte demandada em nenhum momento se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou 
modifi cativo da pretensão autoral, o que correspondia ao seu gravame, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente. A 
requerida sustenta que, diferentemente do que alegou a parte autora em sede de exordial, não houve falha na prestação de serviço ou 
pedido de cancelamento deste, o que afastaria a hipótese de acolhimento da tese da inicial. Malgrado, deixa de trazer aos autos os 
conteúdos dos protocolos suscitados pela parte autora à altura da exordial, correspondentes aos supostos atendimentos em que houve 
pedido de rescisão contratual. Incumbe sempre à parte hipersufi ciente a trazida dos conteúdos dos protocolos arrolados pelo consumidor, 
para que averiguemos como se deu a contenda no âmbito administrativo e para fi ns de análise da incidência de responsabilidade civil no 
caso in concreto, contudo a requerida se limita a se omitir nesse sentido. A parte autora, de outra mão, atesta a existência de fato 
constitutivo do tanto pleiteado, ainda nos termos do diploma adjetivo civil pátrio, provando que houve continuidade das cobranças 
mesmo após pronunciamento judicial no sentido do seu cancelamento, bem como os números de protocolos que demonstrariam as 
tratativas junto à requerida atinentes aos pedidos de cancelamento no âmbito administrativo. Não tendo a ré comprovado a existência de 
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débito em aberto e o cabimento das cobranças realizadas, deverá responder objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor. A 
ré é prestadora de serviços, logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Frise-se que este magistrado se afeiçoa à 
teoria fi nalista mitigada do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, ainda que o comprador não se utilize do produto com o 
fi m do uso próprio, ao pôr fi m à circulação deste no mercado, ainda que com o fi m de fomentar sua atividade econômica, pode ser 
equiparado para o fi m de direitos e obrigações a consumidor, o que nos leva a considerar plenamente aplicável o códex das relações de 
consumo in casu. Completamente desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso em estudo, bastando, para que se confi gure 
a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas 
e o dano sofrido pelo autor, e esta restou comprovada, nos termos do que acima se explicitou, vez que a requerida realizou cobrança 
indevida mesmo após tentativa de cancelamento do serviço e pronunciamento judicial nesse sentido. É imperativa, doravante, a 
condenação em obrigação de pagar, no sentido da restituição, na forma simples, do valor pago indevidamente, que totaliza o importe de 
R$ 89,52 (oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), na forma simples, o qual deverá ser devidamente corrigido e atualizado 
desde a data do pagamento da primeira mensalidade indevida. O contrato em questão também deverá ser declarado inexistente, nos 
termos do que se pede em exordial. Superada a questão do dano material c/c pedido declaratório, procedo à análise do pleito por danos 
morais. Vê-se que a conduta adotada pela ré, a cobrança de débitos inexistentes à parte autora ultrapassou, na minha visão, a barreira 
do que se pode considerar mero dissabor ou simples descumprimento contratual, perfazendo verdadeira falha na prestação de serviço. 
Ademais, os tribunais superiores pátrios são praticamente uníssonos no sentido de conceder indenização por danos morais nas situações 
em que há cobranças indevidas nas relações de consumo. Nesse sentido: Ementa: A cobrança indevida confi gura dano moral indenizável, 
prevalecendo o viés punitivo da indenização. Valor indenizatório que arbitro em R$ 800,00, em observância ao princípio da razoabilidade 
e proporcionalidade, considerando-se a ausência de repercussões de maior gravidade advindas da cobrança. Ante o exposto, conheço 
dos recursos interpostos e lhes dou parcial provimento para: 1- determinar que a restituição do valor de R$ 14,90 relativo à tarifa 
impugnada, seja feita na forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e com incidência de juros legais a partir da 
citação; 2- condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 800,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a 
partir da publicação desta decisão e acrescida de juros legais desde a citação. No mais a sentença permanece tal como lançada. Sem 
ônus sucumbenciais por se tratar de recursos com êxito. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2012. Marcia de Andrade Pumar Juíza Relatora. 
(TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI 00511163120118190042 RJ 0051116-31.2011.8.19.004) (grifamos) O dano moral se confi gura nas 
situações semelhantes a esta do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em 
decorrência de falhas cometidas reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, 
necessário se faz que tais lesões sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas 
sim o objetivo de amenizar os desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo 
pleito encontra amparo legal na Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”  
Também no elenco dos direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).”  Nesse sentido, 
Paulo Lobo afi rma: “O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito 
absoluto signifi ca aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não 
patrimonial, no âmbito civil, para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da 
personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível 
em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.)  É de suma importância registrar que a 
reparação por dano moral, o que se depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e 
essencial do ser humano. Como consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é 
dever do Judiciário fazer valer as normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos 
referidos diplomas legais. Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de 
cunho protecionista, para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que 
desestimule a demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que 
não tolera mais determinados tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento, no tocante ao 
quantum a ser indenizado, ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir o momento da dor ao menos alivia a sensação de 
desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e 
ainda as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, com fulcro no art. 487, I do novo CPC, para:I - condenar a parte 
demandada pagar ao demandante o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, consoante 
fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até à data do efetivo pagamento, e com 
juros de 1% ao mês, a partir da citação;II Determino que a requerida promova a restituição dos valores cobrados indevidamente, que 
perfazem o quantum de R$ 89,52 (oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), devidamente corrigido e atualizado desde a data da 
primeira cobrança indevida;III Declaro rescindido o contrato discutido na contenda, correspondente ao serviço Cartão de Crédito Cielo 
no dia 29/07/2016 no valor de R$ 370,80 (trezentos e setenta reais e oitenta centavos), descrito em exordial, para todos os fi ns de direito. 
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 
9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento da sentença, deverá a parte autora ingressar solicitação à execução, 
caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, 
intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no 
prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em 
comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arapiraca, 10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ARNALDO CARNEIRO DA SILVA NETO (OAB 9611/AL) - Processo 0700870-52.2016.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Alexandre Magno Pereira - Indefi ro a diligência solicitada, abrindo prazo de 10 dias para 
que o autor indique bens passiveis de penhora.

ADV: CHRISTIANE CABRAL TENÓRIO (OAB 7820/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), 
ADV: THAYRONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 14404/AL) - Processo 0700924-47.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Josenildo Tertuliano da Silva - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL 
- Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que 
houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino 
sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 
multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na 
atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.
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ADV: VANESSA MARQUES DA SILVA (OAB 8366B/AL) - Processo 0700936-32.2016.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Nildo Soares - Certifi que se há advogado do demandado habilitado no processo 
principal que gerou o presente processo, e sendo positiva a informação, proceda com a habilitação do respectivo causídico e proceda 
sua intimação do despacho de fl . 19.

ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: CORDÉLIO VIEIRA DE MELO NETO (OAB 6398/SE), ADV: 
ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA (OAB 32171/PE) - Processo 0700983-69.2017.8.02.0150 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Claudene Ferreira Silva - RÉU: Magazine Luiza S.a. - Cardif do Brasil 
Seguros e Garantias S/A - Dispensado o relatório, de acordo com o artigo 38 da lei 9.099/95. As partes conciliaram. Quando as partes 
celebrarem transação dá-se a extinção do processo com resolução do mérito. Nesse toar é o quanto determinado pelo artigo 487, III, 
b, do Código Adjetivo Pátrio vigente, senão vejamos: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 
transação;” Além do mais o Código Civil, artigo 840, afi rma que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 
concessões mútuas. A transação envolve dupla manifestação de vontade, vez que ambos, com o intuito de ver terminado o litígio, fazem 
concessões recíprocas. Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado e julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 
487, inciso III, b, do NCPC. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Havendo depósito, expeça-se alvará à parte autora, após intime-se 
para recebimento. Após o recebimento, arquive-se.

ADV: EDUARDO HENRIQUE TENÓRIO WANDERLEY (OAB 6617/AL), ADV: CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA (OAB 
15381/AL), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855/AL) - Processo 0700988-23.2019.8.02.0150 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Carlindo Almeida Silva - RÉU: Mapfre Seguros Gerais S/A - SENTENÇA 
Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. De uma análise dos autos, resta patente que a demanda posta 
para análise deste magistrado depende de minuciosa dilação probatória. Isto é porque é impossível para este magistrado, a olho nu, 
determinar se de fato o veículo contava com as avarias alegadas em exordial, quando da sua devolução. O autor se limita à juntada 
de orçamentos atinentes às peças adquiridas, todavia não demonstra que aquelas instaladas no veículo se encontravam danifi cadas 
quando da suposta substituição. Tampouco as fotografi as são sufi cientes no sentido de determinar a existência e a dimensão dos 
danos alegados. O processo somente poderia correr sob a égide do procedimento sumaríssimo caso contássemos com laudo técnico 
elaborado por técnico da área, pré-constituído, doravante sua ausência acarreta severo prejuízo à apreciação do mérito. Na verdade, 
as causas complexas, que demandam dilação probatória estendida e detalhada, provas de ordem técnica/pericial ou congêneres 
afastam automaticamente a competência dos Juizados Especiais, os quais foram criados com o fi m da resolução dos confl itos mais 
corriqueiros e cotidianos. Tal tese é reforçada pelo fato de que é princípio norteador deste órgão jurisdicional o da celeridade processual, 
o que implica dizer que as demandas que requerem detida análise dos detalhes intrínsecos do processo não são devem correr sob a 
égide do procedimento sumaríssimo. De pronto se observa que a matéria posta para análise por este julgador apenas poderia ter uma 
deliberação adequada se este pudesse contar com um laudo previamente elaborado por perito, isto porque apenas um profi ssional de tal 
área pode aferir e afi rmar se de fato existem os vícios alegados pelo autor quando da sua exposição da matéria fatica. Com efeito, a Lei 
nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2º, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos 
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou 
a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe que “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, [...]” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar 
um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3º da Lei de Regência, 
que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 
signifi cando que naquelas causas em que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua 
competência. A prova pericial, no presente caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia, circunstância que, por 
representar complexidade, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito, 
na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95. Do exposto, vê-se que há incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para 
o processamento e julgamento do presente feito, devendo ser JULGADO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
EX OFFICIO, com fulcro nos artigos 3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95 Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser 
incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte 
recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez 
dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, 
certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arapiraca,06 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ANA CRISTINA BARBOSA DE ALMEIDA MELO (OAB 11802/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO 
(OAB 29442/BA), ADV: MONIQUE SALGADO SERRA CARLETTO (OAB 15928A/AL) - Processo 0701132-31.2018.8.02.0150 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Jacira Inês dos Santos - RÉU: 
Luizacred S.s.sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - JACIRA INÊS DOS SANTOS ajuizou ação em face da LUIZACRED 
S.S SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Houve requerimento de suspensão para que pudesse aguardar 
o julgamento de outro processo, no entanto, houve o referido julgamento sem que a parte interessada tivesse dado regular andamento 
ao feito praticando atos de sua competência, estando o processo paralisado há alguns meses. A parte manteve silente e apesar de 
intimada deixou transcorrer o prazo, paralisando o processo por mais de 30 dias, sem a juntada do quanto determinado. O artigo 485 do 
CPC é claro quando determina: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: () II - o processo fi car parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias; (...)” No caso em concreto não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, uma vez que se tratando de juizado e 
tendo procurador constituído nos autos desnecessária tal medida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. 
RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. DILAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DO AUTOR. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO.1. O endereço e o requerimento para a citação do réu são requisitos da petição inicial (CPC, art. 282, II e 
VII).CPC282IIVII2. O fato de ter sido ordenada a citação não impede que, posteriormente, verifi cando que não foi cumprido o requisito 
legal, possa o juiz determinar a regularização da petição inicial nos termos do art. 284 do mesmo estatuto, caso em que não é necessária 
a intimação pessoal.3. Apelação a que se nega provimento. (787 PA 2005.39.00.000787-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2009 e-DJF1 p.110). Diante 
das razões acima expostas extingo o processo sem resolução do mérito, conforme determinado pelo artigo 485, inciso III, do Código de 
Processo Civil. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP), ADV: RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL) - Processo 
0701173-95.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Dano Moral - AUTOR: Ricardo Brito da Silva - RÉU: Iresolve 
Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.a. - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo 
que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a 
condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo 
efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: ALAN DE OLIVEIRA SILVA (OAB 208322/SP), ADV: RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL), ADV: LUCIANO 
DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP) - Processo 0701174-80.2018.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Dano Moral - AUTOR: 
Ricardo Brito da Silva - RÉU: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.a. - Trata-se de pedido de cumprimento 
de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a 
parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo 
pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira 
parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos 
conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA (OAB 32171/PE), ADV: LUIZ FERNANDO SANTOS MAGALHÃES (OAB 14651/
AL) - Processo 0701190-34.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Cristiane 
Silva de Freitas - RÉU: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A - Dispensado o relatório, de acordo com o artigo 38 da lei 9.099/95. 
As partes conciliaram. Quando as partes celebrarem transação dá-se a extinção do processo com resolução do mérito. Nesse toar é 
o quanto determinado pelo artigo 487, III, b, do Código Adjetivo Pátrio vigente, senão vejamos: “Art. 487. Haverá resolução de mérito 
quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Além do mais o Código Civil, artigo 840, afi rma que é lícito aos interessados 
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. A transação envolve dupla manifestação de vontade, vez que ambos, 
com o intuito de ver terminado o litígio, fazem concessões recíprocas. Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado e julgo extinto o feito 
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do NCPC. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Havendo depósito, 
expeça-se alvará à parte autora, após intime-se para recebimento. Após o recebimento, arquive-se.

ADV: ALFREDO FRANCOLY BARBOSA ALVES (OAB 9856/AL) - Processo 0701299-48.2018.8.02.0150 - Execução de Título 
Extrajudicial - Nota Promissória - EXEQUENTE: Gildo Lopes de Brito - Defi ro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 30 
dias, fi ndo o qual deverá o autor promover os atos processuais que lhe competir, sob pena de extinção do processo sem apreciação de 
mérito.

ADV: SAMARA KELLY CEZAR SILVA (OAB 16224/AL) - Processo 0701315-02.2018.8.02.0150 - Petição - Dano Moral - 
REQUERENTE: Cledja Maria da Silva - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Passo à 
análise dsa preliminares arguidas. Da inépcia da inicial por ausência de documento indispensável. Preliminar rejeitada. A requerida 
sustenta que a parte autora não se desincumbiu de colacionar aos autos provas de compra do produto descrito em exordial, contudo, ao 
que se observa, a parte requerente traz o comprovante de compra do qual consta o nome do produto de forma legível (fl . 27), bem como 
ordem de serviço na qual este se encontra descrito (fl . 28), emitido por sua própria assistência técnica autorizada, o que faz cair por terra 
sua alegação. Da ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. É clara a legislação consumerista, mais exatamente no art. 18 do Código de 
Defesa do Consumidor, quando diz que os fornecedores de bens e serviços, qualifi cados no art. 3º do mesmo diploma legal, respondem 
solidariamente pelos vícios quantitativos ou qualitativos apresentados pelos produtos de sua responsabilidade, que os tornem impróprios 
ao uso. Sendo a requerida fornecedora de produtos, participante da cadeia de consumo, é também responsável pelo vício apresentado, 
assim como legítima para fi gurar como codemandada na presente ação. Da incompetência do Juizado Especial em razão de 
complexidade. Preliminar rejeitada. Este juiz não vislumbra quaisquer pressupostos necessários à confi guração de complexidade, uma 
vez que é o único escopo da demanda verifi car se houve cumprimento do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor 
para a devida reparação do produto defeituoso. Ademais, se os vícios apresentados pelo produto fossem de culpa exclusiva de terceiros, 
culpa exclusiva do autor ou inexistisse, caberia à assistência técnica autorizada produzir laudo técnico nesse sentido, sendo a ré 
incumbida de apresentá-lo como prova. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. Ainda que a 
requerida não se utilizasse do produto para uso pessoal, tal fato por si só não seria sufi ciente para descaracterizá-la como consumidora, 
vez que, valendo-nos da “teoria fi nalista mitigada” do Superior Tribunal de Justiça, equipara-se a consumidor, submetendo-se à mesma 
legislação, aquele que adquire o produto com o fi m de fomentar sua atividade econômica, pondo, contudo, fi m à circulação do produto 
nos autos, como ocorre na espécie, razão pela qual rechaço a preliminar. Superadas as preliminares, procedo à análise do mérito.O 
cerne da questão é a averiguação de se houve ou não extrapolação do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para 
a devida reparação do produto, que é de 30 (trinta) dias. Ora, restou incontroverso o fato de que o espaço de tempo transcorrido entre a 
constatação do vício, confi gurada a partir da abertura de protocolo junto à assistência técnica e a reparação defi nitiva (que jamais 
ocorreu) superou e muito o supramencionado prazo. Era ônus da demandada a comprovação de que o produto teria sido periciado e 
devolvido reparado dentro do prazo estabelecido pelo CDC ou acerca das possíveis excludentes de responsabilidade civil objetiva, nos 
termos do art. 373 da legislação processual cível, que versa acerca da distribuição do onus probandi. A parte autora, de outra mão, 
satisfaz seu onus probandi na relação processual, ainda nos termos do diploma adjetivo civil pátrio, trazendo aos autos comprovantes de 
compra do produto e Ordem de Serviço emitida pela assistência técnica autorizada da ré. A partir do momento, na visão deste Magistrado, 
em que o prazo supracitado é extrapolado, o que restou no incontroverso no caso em comento, e não é comprovado o descabimento do 
cumprimento da garantia invocada, fi ca o consumidor habilitado a requerer qualquer das hipóteses, alternativamente, elencadas nos 
incisos do parágrafo 1º do art. 18 do CDC. A autora requereu a devolução do valor pago pelo produto. A ré, responsável pela garantia 
legal, responde solidariamente pelos atos praticados pela assistência técnica autorizada, em razão da sua identidade e da participação 
mútua na cadeia de consumo. Frise-se que solidariamente implica em responsabilidade integral de cada um dos fornecedores pelos 
vícios apresentados pelos produtos, não subsidiária ou em parte, o que implica dizer que quaisquer dos fornecedores participantes da 
cadeia de consumo podem responder, de forma unitária ou em litisconsórcio, nas situações como as do caso em tela. A empresa ré é 
fornecedora de produtos e serviços, logo, plenamente aplicável ao feito o Código de Defesa do Consumidor. Completamente 
desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso em comento, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e 
o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo autor, e esta 
restou comprovada, vez que não houve cumprimento do que está estabelecido no diploma substantivo das relações de consumo (art. 
18). Deverá a ré, desta feita, proceder à devolução do valor pago pelo produto, devidamente atualizado desde a data de pagamento 
efetivo ou do pagamento da primeira parcela, no caso de haver sido comprado a prazo. Superada a questão material, passo à análise do 
pleito por danos morais. Após análise do que consta dos autos vê-se que a ré não logrou êxito em comprovar que não falhou na 
prestação dos serviços contratados, e que, por conseguinte teria sanado o vício dentro do prazo legal. Desse modo, diante das alegações 
da parte autora, não tendo a ré provado o contrário, vê-se que a conduta falha adotada por estas causaram transtornos à demandante 
que vão além do que se considera mero dissabor. Sendo assim, deverá a ré indenizar a parte autora pelos abalos de ordem moral 
sofridos. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO.VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÂO SANADO EM 30 DIAS. DIREITO DE 
SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 , § 1º , CDC . PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
NÃO ACOLHIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR . quantum indenizatório mantido. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-AM - Recurso Inominado / Obrigação de Fazer / Não Fazer RI 07020215220128040016 AM 0702021-
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52.2012.8.04.0016 (TJ-AM))(grifamos) O dano moral se confi gura nas situações semelhantes a esta do caso em questão, geradoras de 
incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas cometidas reiteradamente pelas grandes 
empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que tais lesões sejam reparadas. Tal reparação 
não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim, o objetivo de amenizar os desconfortos e constrangimentos 
sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra amparo legal na Carta Magna que assenta em seu 
art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Também no elenco dos direitos básicos do consumidor, ex vi 
artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).” Nesse sentido, Paulo Lobo afi rma: “O dano moral remete à violação do dever 
de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca aquele que é oponível a todos, gerando pretensão 
à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, para fi ns dos danos morais, são 
exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.” (LÔBO, 
Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4445p=1\> 
Acesso: 14 de março de 2008.) É de suma importância registrar que a reparação por dano moral, o que se depreende dos dispositivos 
legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e essencial do ser humano. Como consequência lógica da interpretação 
sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do Judiciário fazer valer as normas de ordem pública, condenando 
as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos diplomas legais. Comungo do pensamento de que a indenização 
por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho protecionista, para que desencoraje a parte ré a não mais praticar o 
fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que desestimule a demandada a tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder 
Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que não tolera mais determinados tipos de comportamentos contrários a 
legislação de consumo. É esse o meu entendimento. No tocante ao quantum a ser indenizado, ratifi cando-se que, apesar do dinheiro 
não restituir o momento da dor, ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a 
condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), levando-se em conta efetivamente 
o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira das demandadas e ainda as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do 
que mais consta dos autos e do correr do processo, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, 
com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para: I - Condeno a demandada a pagar ao demandante a quantia de R$ 3.100,00 
(três mil e cem reais) a título de indenização por danos morais, consoante fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente 
pelo INPC desde o arbitramento até a data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação 
contratual; II Condeno a ré à restituição do valor pago pelo produto, qual seja, R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), devidamente 
corrigido e atualizado desde a data do efetivo pagamento ou desde a data do pagamento da primeira parcela, no caso de compra 
parcelada; todavia, para que se evite o locupletamento indevido, deverá a requerida, às suas custas, promover o recolhimento do 
produto reserva disponibilizado à parte autora durante o período. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser 
incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento da 
sentença, deverá a parte autora ingressar com solicitação à execução, caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença 
para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir 
advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, 
aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram 
juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,10 de setembro de 2019. Durval 
Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: DÉBORA DE OLIVEIRA COSTA (OAB 9857/AL), ADV: ANTONIO DE MORAIS DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - 
Processo 0701364-43.2018.8.02.0150 - Petição - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Vilma Maria Salgueiro da 
Silva - REQUERIDO: Banco BMG S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. De 
uma análise dos autos, resta patente que a demanda posta para análise deste magistrado depende de minuciosa dilação probatória. 
Isto é porque é impossível para este magistrado, a olho nu, determinar se os índices de ajuste, juros e outros encargos praticados 
encerram correspondência com aqueles constantes do contrato celebrado entre as partes. Outrossim, necessária a análise técnica da 
evolução das cobranças promovidas pela demandada, as quais culminaram nas cobranças objetos da demanda. Na verdade, restou 
incontroverso que há relação contratual entre as partes. O que este magistrado não pode realizar é uma perícia de ordem contábil para 
determinar se as cobranças são devidas, nos termos do contrato e demais particularidades ligadas à evolução do débito. Na verdade, as 
causas complexas, que demandam dilação probatória estendida e detalhada, provas de ordem técnica/pericial ou congêneres afastam 
automaticamente a competência dos Juizados Especiais, os quais foram criados com o fi m da resolução dos confl itos mais corriqueiros 
e cotidianos. Tal tese é reforçada pelo fato de que é princípio norteador deste órgão jurisdicional o da celeridade processual, o que 
implica dizer que as demandas que requerem detida análise dos detalhes intrínsecos do processo não são devem correr sob a égide 
do procedimento sumaríssimo. A abusividade das cobranças alegada na inicial, o que supostamente redimensionou o saldo devedor a 
ponto do demandante considerá-lo abusivo, só pode ser demonstrada de forma inequívoca por intermédio de prova técnica, vale dizer, 
prova pericial. Contudo, é cediço que a Lei nº 9.099/95 não acolhe tal procedimento, o que enseja o afastamento da competência dos 
Juizados Especiais para a análise do feito. De pronto se observa que a matéria posta para análise por este julgador apenas poderia ter 
uma deliberação adequada se este pudesse contar com um laudo previamente elaborado por perito contábil, isto porque apenas um 
profi ssional de tal área pode aferir e afi rmar se os índices de reajuste previstos no contrato e efetivamente praticados se apresentam 
abusivos ou não. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2º, onde estabelece 
que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando 
sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe que “o Juizado Especial 
Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, [...]” Ao que se observa, o 
legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí 
estabelecer, no art. 3º da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 
causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em que há necessidade de perícia complexa para o desate 
da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da 
controvérsia, circunstância que, por representar complexidade, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção 
do processo sem exame do mérito, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95. Do exposto, vê-se que há incompetência 
dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento do presente feito, devendo ser JULGADO EXTINTO O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO, com fulcro nos artigos 3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95 Deixo de condenar em custas e 
honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Caso haja a apresentação 
de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta 
escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o 
prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 374

se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,10 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito
ADV: NAIRA RAVENA ANDRADE ARAÚJO (OAB 999999/AL), ADV: GUSTAVO BARBOSA GIUDICELLI (OAB 146050/RJ) - 

Processo 0701368-17.2017.8.02.0150 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - EXEQUENTE: Josefa Sandra Cena do Carmo - Em 
cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, expeça-se novo mandado de citação e 
penhora, devendo ser o devedor citado para pagar em 03 (Três) dias, a quantia reclamada ou nomear bens à penhora, sob pena de não 
o fazendo, ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

ADV: JOÃO PAULO GOMES DE BARROS (OAB 9010/AL), ADV: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 15481/AL), ADV: 
MARCOS ANDRÉ BARROS OLIVEIRA (OAB 7689/AL) - Processo 0701423-02.2016.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Starley Handerson Silva - REQUERIDO: Coobrastur Viagens 
e Turismo Ltda - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em 
vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, 
determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento 
proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: ERIKA CAMILA BARBOSA SILVA (OAB 14840/AL), ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL) - 
Processo 0701716-35.2017.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Walison Santana da 
Silva - RÉU: Brasil TELECOM - SA - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou 
nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação 
que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado 
o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL), ADV: CRISTIANO GAMA DE MELO (OAB 5859/AL) - 
Processo 0701777-56.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AUTOR: Antonio de 
Freitas Silva - Interposto recurso inominado, de forma tempestiva e acompanhado de preparo, intimo a parte contrária para, querendo, 
apresentar contrarrazões, no prazo legal.

ADV: WERLEY DIEGO DA SILVA (OAB 11174/AL), ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL) - Processo 
0701789-70.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Mercia Maria 
da Silva - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito do cumprimento de 
obrigação informado nos autos (páginas 273/274). Prazo: 05 (cinco) dias.

ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 7529/AL), ADV: ROUSSEAU OMENA DOMINGOS (OAB 9587/AL), ADV: 
ANDRÉ FREIRE TYNAN (OAB 10699/AL) - Processo 0701791-74.2017.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano 
Moral - AUTORA: Thaís Renata Honorato da Silva - RÉU: Banco Bradescard S.A. - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 
proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada 
cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, 
devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código 
de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para 
decisão acerca da penhora online.

ADV: DANIELLE TENÓRIO TOLEDO CAVALCANTE (OAB 6033/AL), ADV: CLEDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS (OAB 10979/
AL) - Processo 0701817-38.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- AUTOR: Geniel Inacio da Silva - RÉU: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Dispenso o relatório, de acordo com o artigo 38 
da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, denota-se que apesar de intimada a parte autora não compareceu à audiência designada. O 
art. 51, inciso I da Lei 9099/95, é claro ao afi rmar: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor 
deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” Verifi ca-se, portanto a impossibilidade de prosseguimento do feito por 
impeditivo legal, já que a ausência da parte autora acarreta o arquivamento do processo. Ante o exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO 
PROCESSO, com espeque no artigo 51, inciso I. Condeno a parte autora ao pagamento das custas consoante parágrafo 2º do art. 51 da 
retro mencionada lei, caso não tenha sido deferida a justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, intime-se a referida parte para efetuar o 
pagamento das custas. Intimem-se.

ADV: LÍVIA BARBOSA TAVARES (OAB 7873/AL), ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL) - Processo 0701978-
82.2017.8.02.0150 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Escola de Ensino Fundamental Santa 
Clara de Assis Ltda - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo 
em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, 
determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento 
proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL), ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ) - 
Processo 0702091-02.2018.8.02.0150 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Ednis dos Santos - RÉU: Tim 
Celular S/A - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista 
que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino 
sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 
multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na 
atualização do débito, fazendo os autos conclusos para decisão acerca da penhora online.

ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0702188-02.2018.8.02.0150 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Serviços Profi ssionais - AUTOR: Falcão & Farias Advogados Associados - Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 
proferida nos autos de processo que tramitou nesse juízo. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado sem que a parte demandada 
cumprisse espontaneamente a condenação que lhe foi imposta, determino sua intimação para efetuar o respectivo pagamento, 
devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, primeira parte do Código 
de Processo Civil vigente. Não sendo efetuado o pagamento proceda-se na atualização do débito, fazendo os autos conclusos para 
decisão acerca da penhora online.

ADV: MARCIO HENRIQUE DA SILVA (OAB 15966/AL) - Processo 0704330-27.2019.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - 
Duplicata - EXEQUENTE: Gnc Grupo Nacional de Cobranca Ltda Me - Dispensado o relatório, de acordo com o artigo 38 da lei 9.099/95. 
As partes conciliaram. Quando as partes celebrarem transação dá-se a extinção do processo com resolução do mérito. Nesse toar é 
o quanto determinado pelo artigo 487, III, b, do Código Adjetivo Pátrio vigente, senão vejamos: “Art. 487. Haverá resolução de mérito 
quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Além do mais o Código Civil, artigo 840, afi rma que é lícito aos interessados 
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. A transação envolve dupla manifestação de vontade, vez que ambos, 
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com o intuito de ver terminado o litígio, fazem concessões recíprocas. Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado e julgo extinto o feito 
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do NCPC. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Havendo depósito, 
expeça-se alvará à parte autora, após intime-se para recebimento. Após o recebimento, arquive-se.

ADV: LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ), ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: 
ANDERSON MARCELO FELIX PALMEIRA (OAB 14539/AL) - Processo 0704649-92.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Rosaly de Moura Silva - RÉU: Tim Celular S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, 
consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Aduz a parte demandante em sua inicial que possui junto à requerida contrato referente 
a um plano que foi alterado sem prévia solicitação. Requer, portanto, uma indenização em razão do dano moral suportado bem como 
restituição dos valores pagos a maior. Em sede de contestação, preliminarmente, a requerida levanta a necessidade de suspensão do 
processo em razão da pendência de julgamento de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, IV do 
Código de Processo Civil. No mérito, a requerida alega que não há que se falar em indenização por danos de ordem moral ou ilegalidade 
dos débitos cobrados, vez que o valor anteriormente cobrado possuía um desconto promocional que se fi ndou. Requer, portanto, total 
improcedência dos pedidos autorais. Analiso, inicialmente, a preliminar arguida. Da necessidade de suspensão do processo. Preliminar 
rejeitada. O Recurso Repetitivo referido pela parte requerida, i.e., de número 152.174/RS, que instaria a suspensão do feito, trata, no 
que pese ao tema afetado, de alteração não solicitada de plano de telefonia fi xa, o que não é o caso dos autos. Superada a preliminar, 
passo à análise do mérito. Analisando os autos, observo que resta incontroverso o fato de que houve alteração do valor plano em 
questão, o qual retirou da consumidora prerrogativas que antes possuía. Em contrapartida, a empresa ré não logrou êxito em comprovar 
que a autora solicitou a migração do plano ou possuía ciência acerca de eventual fi m do desconto do qual se benefi ciava. Sendo, a 
requerida, a responsável pelos detalhes do contrato, esta não se desincumbe de demonstrar a previsão contratual para fi m dos descontos 
que culminou nas cobranças discutidas na contenda. Vale ressaltar que os documentos colacionados pela referida empresa não são 
sufi cientes para sustentar as alegações contidas na peça de defesa. Era gravame da ré a comprovação de que havia ciência da parte 
autora quanto ao valor ulteriormente cobrado, o que não e demonstra nos autos. Tal conduta apresenta cabal afronta aos dispositivos de 
proteção do consumidor, constantes do Diploma de Defesa.  A empresa é fornecedora de bens e serviços, logo, plenamente aplicável o 
Código de Defesa do Consumidor. Completamente desnecessária a perquirição do elemento culpa, bastando, para a confi guração da 
responsabilidade civil e consequente obrigação de fazer, a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pela ré e o dano 
sofrido pelo autor, e esta restou comprovada, nos termos do que acima se demonstrou. Deverá a requerida, portanto, quanto ao dano 
material, promover a reparação civil no sentido da restituição dos valores pagos a maior, nos termos do que se pede em exordial. Tendo 
restado incontroverso o fato de que a alteração de plano acarretou ônus ao consumidor que antes não havia, e considerando ainda o 
fato de que a requerida deixa de comprovar que houve efetiva solicitação ou prévia ciência acerca da eventual alteração, tenho que a 
conduta da requerida ultrapassou o mero dissabor ou o simples descumprimento contratual, perfazendo verdadeira falha na prestação 
do serviço, passível, portanto, de indenização de cunho extrapatrimonial. O dano moral se confi gura nas situações semelhantes a esta 
do caso em questão, geradoras de incômodos, desconfortos e constrangimentos ao consumidor, em decorrência de falhas cometidas 
reiteradamente pelas grandes empresas, no ato da prestação dos serviços contratados. Diante disso, necessário se faz que tais lesões 
sejam reparadas. Tal reparação não tem qualidade de enriquecimento da parte autora da ação, mas sim, o objetivo de amenizar os 
desconfortos e constrangimentos sofridos, bem como de sanção ao prestador do serviço. O respectivo pleito encontra amparo legal na 
Carta Magna que assenta em seu art. 5º, X, o que segue: “Art. 5º, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Também no elenco dos 
direitos básicos do consumidor, ex vi artigo 6º da Lei 8.078/90, VI, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (...).” Nesse sentido, Paulo Lobo afi rma: “O dano 
moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto signifi ca aquele que é 
oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, 
para fi ns dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis 
os danos materiais.” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Dano moral e direitos da personalidade. Disponível em: \<http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=4445p=1\> Acesso: 14 de março de 2008.) É de suma importância registrar que a reparação por dano moral, o que se 
depreende dos dispositivos legais supracitados, foi elevada à categoria de direito fundamental e essencial do ser humano. Como 
consequência lógica da interpretação sistemática das normas insculpidas na Carta Magna e no CDC, é dever do Judiciário fazer valer as 
normas de ordem pública, condenando as empresas a respeitarem os direitos básicos constantes nos referidos diplomas legais. 
Comungo do pensamento de que a indenização por dano moral possui, também, caráter sancionatório, de cunho protecionista, para que 
desencoraje a parte ré a não mais praticar o fato. Assim sendo, a indenização concedida deve ser tal que desestimule a demandada a 
tentar praticá-lo, até mesmo porque o Poder Judiciário tem o poder-dever de demonstrar à sociedade que não tolera mais determinados 
tipos de comportamentos contrários a legislação de consumo. É esse o meu entendimento. No tocante ao quantum a ser indenizado, 
ratifi cando-se que, apesar do dinheiro não restituir o momento da dor, ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela 
oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), levando-se em conta efetivamente o grau danoso do ato praticado e a capacidade fi nanceira da demandada e ainda 
as peculiaridades do caso. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, julgo TOTALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para:I - Condenar a 
demandada a pagar ao demandante a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos morais, 
consoante fundamentação acima discorrida, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento até a data do efetivo pagamento, 
e com juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual;II Determinar que a requerida promova a restituição dos 
valores pagos a maior, que totalizam o quantum de R$ 38,68 (trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigidos e 
atualizados nos termos da lei, desde a data da primeira cobrança indevida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por 
ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito, caso não tenha havido o cumprimento 
da sentença, deverá a parte autora ingressar com solicitação à execução, caso contrário, considerar-se-á cumprida a presente sentença 
para efeito de arquivamento. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir 
advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, 
aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram 
juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,19 de agosto de 2019. Durval 
Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA 
(OAB 12087/AL) - Processo 0704773-75.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - 
AUTORA: Maria do Perpetuo Socorro - RÉU: Banco Itaú S/A - Inclua-se o feito em nova pauta de audiência e proceda as intimações 
necessárias.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO 
(OAB 29442/BA) - Processo 0704774-60.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - 
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AUTORA: Maria do Perpetuo Socorro - RÉU: Banco Itaú S/A - Inclua-se o feito em nova pauta de audiência e proceda as intimações 
necessárias.

ADV: TIAGO SOARES VICENTE (OAB 11415/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) 
- Processo 0705141-84.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Antônio 
Santiago de Campos - RÉU: Banco Itaú Consignado S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 
9.099/95. Pretende a parte demandante ser indenizada pela parte ré em face da afi rmação de que apesar de não ter realizado qualquer 
contrato com a mesma, passou a receber descontos atinentes a um empréstimo não realizado. A demandada contesta afi rmando que 
a parte autora realizou o contrato que deu origem ao débito discutido. Para comprovar o quanto alegado, a demandada juntou alguns 
documentos, entre eles cédula de crédito bancário supostamente assinada pelo autor, atinente ao débito denegado em exordial (fl . 57 
e seguintes). A parte autora, à altura da impugnação à contestação, afi rma não haver assinado o referido documento, abrindo, desta 
feita, espaço à controvérsia. Frise-se que é impossível a este magistrado, a olho nu, determinar se há semelhança entre os caracteres 
da assinatura do documento pessoal da parte autora e aquela constante da proposta de adesão, vez que, por ser cediço o fato de 
que várias pessoas possuem diferentes tipos de assinaturas e ainda a sua variação no tempo, há necessidade de perícia para que se 
contaste se foi a mesma pessoa que fi rmou o documento. Desse modo, diante da controvérsia gerada quanto à celebração ou não de 
contrato pela referida parte, este magistrado entende que para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução 
do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas quanto ao 
mérito, o que refoge à competência dos Juizados Especiais. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados 
Especiais, no seu art. 2o, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma 
Lei assim dispõe: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 
complexidade, assim consideradas. (...)” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 
a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem 
competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em 
que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente 
caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, restando controversa a falsifi cação da assinatura, 
mostra-se indeclinável a realização da prova pericial, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 
Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados 
Especiais, sendo, pois, uma situação que pode ser reconhecida ex offi cio ou a requerimento. Diante do exposto e do que mais consta 
dos autos e do correr da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da 
Lei de Regência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para uma melhor e mais razoável resolução 
do caso em análise. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a 
apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for 
o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso 
deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, 
venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca,06 de setembro de 
2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: LÍVIA BARBOSA TAVARES (OAB 7873/AL), ADV: JOÃO CARLOS LEÃO GOMES (OAB 6922/AL) - Processo 0705334-
02.2019.8.02.0058 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - EXEQUENTE: Escola de Ensino Fundamental Santa 
Clara de Assis Ltda - Cite-se o devedor para que, no prazo de 3 dias, pague a dívida, devidamente atualizada, ou nomeie bens à 
penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, e não o fazendo, proceda o Ofi cial de Justiça à penhora e à avaliação 
de tantos bens quantos forem necessários para o cumprimento da obrigação. Caso não haja bens penhoráveis, intime-se a parte 
credora para indicar, no prazo legal. Da mesma forma, caso não seja a parte devedora encontrada, para indicar endereço. Havendo 
Penhora, intimem-se, ainda, devedor e credor para comparecerem à Sessão Conciliatória, previamente agendada pela secretaria deste 
juízo, quando poderá o executado/promovido oferecer embargos, por escrito ou verbalmente Expeça-se competente mandado, ou carta 
precatória, conforme convier.

ADV: PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541/AL), ADV: ALEXANDRE KLEUBER DA PAZ LIRA (OAB 15746/AL) - Processo 
0705508-11.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Cristiane Barros Pereira 
- RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. 
Pretende a parte demandante ser indenizada pela parte ré em face da afi rmação de que apesar de não ter realizado qualquer contrato 
com a mesma, teve seu nome inserido por ela no rol dos inadimplentes do SPC/SERASA. A demandada contesta afi rmando que a 
parte autora realizou o contrato que deu origem ao débito ensejador da negativação. Para comprovar o quanto alegado, a demandada 
juntou alguns documentos, entre eles a cópia de parte do suposto documento contratual de adesão assinado pela parte autora, do qual 
potencialmente decorre o débito objeto da presente lide (fl s. 47 e seguintes). A parte autora, à altura da impugnação à contestação, 
afi rma desconhecer a assinatura aposta ao documento, abrindo, desta feita, espaço à controvérsia. Frise-se que é impossível a este 
magistrado, a olho nu, determinar se há semelhança entre os caracteres da assinatura do documento pessoal da parte autora e aquela 
constante da proposta de adesão, vez que, por ser cediço o fato de que várias pessoas possuem diferentes tipos de assinaturas e ainda 
a sua variação no tempo, há necessidade de perícia para que se contaste se foi a mesma pessoa que fi rmou o documento. Desse modo, 
diante da controvérsia gerada quanto à celebração ou não de contrato pela referida parte, este magistrado entende que para um exame 
mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza 
grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas quanto ao mérito, o que refoge à competência dos Juizados Especiais. Com efeito, 
a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2o, onde estabelece que “o processo orientar-
se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a 
conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe: “O Juizado Especial Cível tem competência para 
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. (...)” Ao que se observa, o legislador 
infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, 
no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 
estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia. 
Dessa forma, restando controversa a falsifi cação da assinatura, mostra-se indeclinável a realização da prova pericial, que por envolver 
matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 
dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais, sendo, pois, uma situação que pode ser reconhecida ex offi cio 
ou a requerimento. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade 
de perícia grafotécnica para uma melhor e mais razoável resolução do caso em análise. Sem custas e honorários advocatícios por 
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expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar 
conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, 
§ 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos 
autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: SIMONE ALVES DA SILVA (OAB 29016/PE), ADV: MARIA CLARA VIEIRA TARGINO LOPES SOUZA (OAB 15659/AL) 
- Processo 0705510-78.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Vilma 
Raimundo da Silva - RÉU: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante 
autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Pretende a parte demandante ser indenizada pela parte ré em face da afi rmação de que apesar 
de não ter realizado qualquer contrato com a mesma, teve seu nome inserido por ela no rol dos inadimplentes do SPC/SERASA. 
A demandada contesta afi rmando que a parte autora realizou o contrato que deu origem ao débito ensejador da negativação. Para 
comprovar o quanto alegado, a demandada juntou alguns documentos, entre eles a cópia de parte do suposto documento contratual 
de adesão assinado pela parte autora, do qual potencialmente decorre o débito objeto da presente lide (fl s. 57 e seguintes). A parte 
autora, à altura da impugnação à contestação, deixa de afi rmar se reconhece ou não a assinatura aposta ao documento, abrindo, desta 
feita, espaço à controvérsia. Frise-se que é impossível a este magistrado, a olho nu, determinar se há semelhança entre os caracteres 
da assinatura do documento pessoal da parte autora e aquela constante da proposta de adesão, vez que, por ser cediço o fato de 
que várias pessoas possuem diferentes tipos de assinaturas e ainda a sua variação no tempo, há necessidade de perícia para que se 
contaste se foi a mesma pessoa que fi rmou o documento. Desse modo, diante da controvérsia gerada quanto à celebração ou não de 
contrato pela referida parte, este magistrado entende que para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução 
do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas quanto ao 
mérito, o que refoge à competência dos Juizados Especiais. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados 
Especiais, no seu art. 2o, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma 
Lei assim dispõe: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 
complexidade, assim consideradas. (...)” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 
a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem 
competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em 
que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente 
caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, restando controversa a falsifi cação da assinatura, 
mostra-se indeclinável a realização da prova pericial, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 
Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados 
Especiais, sendo, pois, uma situação que pode ser reconhecida ex offi cio ou a requerimento. Diante do exposto e do que mais consta 
dos autos e do correr da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da 
Lei de Regência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para uma melhor e mais razoável resolução 
do caso em análise. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a 
apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for 
o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso 
deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, 
venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca,09 de setembro de 
2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: ALEXANDRE KLEUBER DA PAZ LIRA (OAB 15746/AL) - Processo 0705516-85.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Adriano Antonio da Silva - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante 
autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Pretende a parte demandante ser indenizada pela parte ré em face da afi rmação de que apesar 
de não ter realizado qualquer contrato com a mesma, teve seu nome inserido por ela no rol dos inadimplentes do SPC/SERASA. 
A demandada contesta afi rmando que a parte autora realizou o contrato que deu origem ao débito ensejador da negativação. Para 
comprovar o quanto alegado, a demandada juntou alguns documentos, entre eles a cópia de parte do suposto documento contratual de 
adesão assinado pela parte autora, do qual potencialmente decorre o débito objeto da presente lide (fl s. 41 e seguintes). A parte autora, à 
altura da impugnação à contestação, afi rma desconhecer a assinatura aposta ao documento, abrindo, desta feita, espaço à controvérsia. 
Frise-se que é impossível a este magistrado, a olho nu, determinar se há semelhança entre os caracteres da assinatura do documento 
pessoal da parte autora e aquela constante da proposta de adesão, vez que, por ser cediço o fato de que várias pessoas possuem 
diferentes tipos de assinaturas e ainda a sua variação no tempo, há necessidade de perícia para que se contaste se foi a mesma 
pessoa que fi rmou o documento. Desse modo, diante da controvérsia gerada quanto à celebração ou não de contrato pela referida 
parte, este magistrado entende que para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, indispensável 
se faz a realização da prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas quanto ao mérito, o que refoge 
à competência dos Juizados Especiais. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu 
art. 2o, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe: 
“O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas. (...)” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 
devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3o da Lei de Regência, que o Juizado Especial Cível tem competência 
para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas causas em que há 
necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no presente caso, se 
mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, restando controversa a falsifi cação da assinatura, mostra-se 
indeclinável a realização da prova pericial, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 
impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados 
Especiais, sendo, pois, uma situação que pode ser reconhecida ex offi cio ou a requerimento. Diante do exposto e do que mais consta 
dos autos e do correr da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o exame do mérito, com fulcro nos artigos 3o e 51, inciso II da 
Lei de Regência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para uma melhor e mais razoável resolução 
do caso em análise. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal (artigo 55 da lei 9099/95). Caso haja a 
apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for 
o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso 
deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, 
venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Arapiraca,09 de setembro de 
2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito
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ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: SANDRA ALVES BEZERRA (OAB 15094/AL) 
- Processo 0705537-61.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Edilene 
Simplício Dules de Oliveira - RÉU: Luizacred S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - SENTENÇA Dispensado o 
relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. De uma análise dos autos, resta patente que a demanda posta para análise 
deste magistrado depende de minuciosa dilação probatória. Isto é porque é impossível para este magistrado, a olho nu, determinar 
se os índices de ajuste, juros e outros encargos praticados encerram correspondência com aqueles constantes do contrato celebrado 
entre as partes. Outrossim, necessária a análise técnica da evolução das cobranças promovidas pela demandada, as quais culminaram 
na cobrança objeto da demanda. Na verdade, restou incontroverso que há relação contratual entre as partes. O que este magistrado 
não pode realizar é uma perícia de ordem contábil para determinar se as cobranças são devidas, nos termos do contrato e demais 
particularidades ligadas à evolução do débito. Na verdade, as causas complexas, que demandam dilação probatória estendida e 
detalhada, provas de ordem técnica/pericial ou congêneres afastam automaticamente a competência dos Juizados Especiais, os quais 
foram criados com o fi m da resolução dos confl itos mais corriqueiros e cotidianos. Tal tese é reforçada pelo fato de que é princípio 
norteador deste órgão jurisdicional o da celeridade processual, o que implica dizer que as demandas que requerem detida análise 
dos detalhes intrínsecos do processo não são devem correr sob a égide do procedimento sumaríssimo. A abusividade das cobranças 
alegada na inicial, o que supostamente redimensionou o saldo devedor a ponto do demandante considerá-lo abusivo, só pode ser 
demonstrada de forma inequívoca por intermédio de prova técnica, vale dizer, prova pericial. Contudo, é cediço que a Lei nº 9.099/95 
não acolhe tal procedimento, o que enseja o afastamento da competência dos Juizados Especiais para a análise do feito. De pronto se 
observa que a matéria posta para análise por este julgador apenas poderia ter uma deliberação adequada se este pudesse contar com 
um laudo previamente elaborado por perito contábil, isto porque apenas um profi ssional de tal área pode aferir e afi rmar se os índices 
de reajuste previstos no contrato e efetivamente praticados se apresentam abusivos ou não. Com efeito, a Lei nº 9.099/95 fi xou os 
princípios informativos dos Juizados Especiais, no seu art. 2º, onde estabelece que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Por outro 
lado, o artigo 3º, da mesma Lei assim dispõe que “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 
das causas cíveis de menor complexidade, [...]” Ao que se observa, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a 
celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer, no art. 3º da Lei de Regência, que o Juizado Especial 
Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, signifi cando que naquelas 
causas em que há necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estaria subtraída a sua competência. A prova pericial, no 
presente caso, se mostra imperativa e necessária ao deslinde da controvérsia, circunstância que, por representar complexidade, afasta 
a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito, na dicção dos artigos 3º e 51, 
inciso II da Lei 9.099/95. Do exposto, vê-se que há incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento do 
presente feito, devendo ser JULGADO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO, com fulcro nos artigos 
3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95 Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, 
conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, 
constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), 
em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o 
preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,09 de setembro de 
2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL), ADV: DAMIÃO DO ESPIRITO SANTO (OAB 14947/AL) - Processo 0705563-
59.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Evandro 
Barbosa de Oliveira - RÉU: Telefonica Brasil S/A - Dispenso o relatório, de acordo com o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os 
autos, denota-se que apesar de intimada a parte autora não compareceu à audiência designada. O art. 51, inciso I da Lei 9099/95, é 
claro ao afi rmar: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer 
das audiências do processo;” Verifi ca-se, portanto a impossibilidade de prosseguimento do feito por impeditivo legal, já que a ausência 
da parte autora acarreta o arquivamento do processo. Ante o exposto, DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com espeque no 
artigo 51, inciso I. Condeno a parte autora ao pagamento das custas consoante parágrafo 2º do art. 51 da retro mencionada lei, caso 
não tenha sido deferida a justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, intime-se a referida parte para efetuar o pagamento das custas. 
Intimem-se.

ADV: PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL), ADV: FERNANDO HENRIQUE SOUZA VALERIANO (OAB 16071/AL) - 
Processo 0705565-29.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Jaime Duarte 
Lima - RÉU: Banco Bradesco Financiamentos S/A - A parte autora requereu desistência da ação, e conforme o artigo 485, VIII do Código 
de Processo Civil vigente, é uma das causas de extinção sem julgamento do mérito, não podendo, o(a) magistrado(a), ingressar no 
exame do mérito. A desistência impede o exame do mérito, pois nada relativo ao direito material foi discutido. Diante das razões acima 
expostas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme determinado pelo artigo 485, inciso VIII do Código de 
Processo Civil vigente. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

ADV: FELIPE MARINHO DAMASCENO (OAB 14223/AL), ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG) - Processo 
0705600-86.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTORA: Rousy Lany 
Damasceno Marinho - RÉU: Samsung Eletrônica Amazônia Ltda. - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 
38 da Lei 9.099/05. Aduz a parte autora que, tendo enviado produto defeituoso à requerida para reparação, esta não procedeu ao 
conserto dentro do prazo legal. A requerida contesta, levantando inicialmente a preliminar de complexidade da causa. No mérito, afi rma 
que houve reparação e devolução do produto dentro do prazo legal, o que pretende demonstrar através da trazida de documento 
de recebimento devidamente assinado. Eis o relatório do que importa. Analiso, inicialmente, a preliminar arguida. Da incompetência 
do Juizado Especial em razão de complexidade. Preliminar rejeitada. Este juiz não vislumbra quaisquer pressupostos necessários à 
confi guração de complexidade, uma vez que é o único escopo da demanda verifi car se houve cumprimento do prazo estabelecido 
pelo Código de Defesa do Consumidor para a devida reparação do produto defeituoso. Ademais, se os vícios apresentados pelo 
produto fossem de culpa exclusiva de terceiros, culpa exclusiva do autor ou inexistisse, caberia à assistência técnica autorizada 
produzir laudo técnico nesse sentido, sendo a ré incumbida de apresentá-lo como prova. Superada a preliminar. Fundamento e decido. 
Diante do documento colacionado pela parte autora com o fi m de demonstrar a existência de fato extintivo da pretensão autoral, id 
est, o comprovante de devolução do produto reparado (fl . 19), a requerente apresenta impugnação à contestação de forma genérica. 
Ora, em sendo cediço que a não impugnação específi ca de fato levantado à altura da contestação potencialmente capaz de impedir, 
modifi car ou extinguir os direitos autorais o torna incontroverso, a ausência de insurgência da parte autora no que pese ao documento 
de recebimento colacionado pela requerida traz severo prejuízo à sua pretensão. Em suma, a requerida demonstra que houve devolução 
do produto dentro do prazo defi nido em lei e a parte autora nenhuma impugnação a tal fato apresenta, tornando-o incontroverso. Diante 
do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL, com fulcro no art. 487, I do 
Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por ser incabível nesse grau de jurisdição, conforme 
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dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir 
advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, 
aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram 
juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Durval 
Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: FELIPE MARINHO DAMASCENO (OAB 14223/AL), ADV: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS (OAB 25210/AL) - Processo 
0705605-11.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - AUTOR: Lucas Estevam 
dos Santos Oliveira - RÉU: Asus do Brasil - Acbz Importação e Comércio Ltda - SENTENÇA Aduz a parte autora que adquiriu junto à 
requerida produto que apresentou vícios dentro do prazo de garantia legal. Tendo-o enviado à assistência técnica, a sua reparação teria 
sido negada. Requer, portanto, a restituição do valor pago pelo produto, bem como uma indenização em razão do dano moral suportado. 
A requerida oferece contestação, afi rmando que o produto não foi reparado em razão de possuir vício de culpa exclusiva do autor, 
conforme laudo técnico acostado aos autos. Afi rma inexistirem, portanto, os danos alegados e pugna, por fi m, pela total improcedência 
dos pedidos autorais. Eis o relatório. Fundamento e decido. A requerida demonstra em sede de contestação que o vício foi ocasionado 
pelo consumidor, o que, nos termos do art. 12, §3º, III do Código de Defesa do Consumidor, confi gura excludente de responsabilidade 
civil objetiva. Observa-se que do laudo técnico acostado, devidamente assinado pelo profi ssional competente (fl s. 66), constam detalhes 
e particularidades acerca da análise do produto que nos leva a imputá-lo válido, ainda mais pelo fato de que o autor se limita a negar o 
mau uso do aparelho, sem contudo colacionar aos autos quaisquer provas que fi zessem oposição ao laudo apresentado pela requerida, 
do qual, inclusive, conforme a própria consigna na causa de pedir da demanda, a consumidora tinha ciência antes mesmo da propositura 
da demanda. Para pretender que fosse o laudo produzido pela requerida considerado inválido, deveria a requerida ter-se desincumbido 
da demonstração de que não ocorreu na espécie a hipótese aventada no laudo, o que poderia ter feito mediante juntada de laudo 
técnico pré-constituído que concluísse pela existência, no bem, de vício ainda resultado de fabricação. Adiante, conforme é cediço, 
a não impugnação específi ca de fato levantado pela defesa potencialmente capaz de extinguir, modifi car ou impedir o direito autoral 
torna incontroversa tal matéria, e in casu a parte autora deixa até mesmo de apresentar réplica à contestação. Restou demonstrado, 
desta feita, na ausência de provas em contrário, que o produto foi danifi cado pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em 
responsabilidade do fornecedor pela sua reparação, vez que não se trata de vício resultado de fabricação, e sim decorrente de mau uso. 
Inexistente, desta feita, a necessidade de restituição do valor pago pelo produto, tampouco a concessão de indenização por potenciais 
danos morais resultantes de conduta danosa da qual não se demonstrou a existência. Diante do exposto, desta feita, tendo restado 
demonstrada a existência do fato extintivo do direito pleiteado, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, 
com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios por expressa determinação legal (art. 55 da 
Lei 9.099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, constituir advogado (art. 41, § 
2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95), em seguida, aguarde-
se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o recurso e o preparo foram juntados 
tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,09 de setembro de 2019. Durval Mendonça 
Júnior Juiz de Direito

ADV: DAYANE EMANUELLE DOS SANTOS SILVA (OAB 13490/AL), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO 
(OAB 29442/BA) - Processo 0705612-03.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - 
AUTORA: Josefa Veira Cesar - RÉU: Banco Itaú Bmg Consignado S/A - A parte autora requereu desistência da ação, e conforme o 
artigo 485, VIII do Código de Processo Civil vigente, é uma das causas de extinção sem julgamento do mérito, não podendo, o(a) 
magistrado(a), ingressar no exame do mérito. A desistência impede o exame do mérito, pois nada relativo ao direito material foi discutido. 
Diante das razões acima expostas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme determinado pelo artigo 485, 
inciso VIII do Código de Processo Civil vigente. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

ADV: RAFAEL BODAS (OAB 104448/RJ), ADV: FERNANDO MACÊDO SANTOS (OAB 14225/AL) - Processo 0705630-
24.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Girlania 
Meneses dos Santos - RÉU: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. (estácio) - DEFIRO a expedição de alvará à parte autora, 
na forma como solicitado, referente ao valor depositado nos autos. Intime-se para recebimento no prazo de 05 (cinco) dias. Após o 
recebimento, arquive-se.

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL), ADV: ALLISSON THIAGO PORTO DE OLIVEIRA (OAB 11532/AL) - 
Processo 0705635-46.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Leandro da 
Silva Lira - RÉU: Telefonica Brasil S/A - SENTENÇA Dispensado o relatório, consoante autorização do art. 38 da lei 9.099/95. Analiso, 
inicialmente, as preliminares arguidas. Da falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada. Com vistas no princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, este magistrado, arrimado em farta jurisprudência, não considera o esgotamento das tentativas de resolução por vias 
administrativas condição sine qua non da demanda, vez que do contrário resultaria óbice do acesso à justiça, garantido implicitamente 
pela Constituição da República Federativa do Brasil. Outrossim, a via eleita pelo consumidor para ter reparado o seu potencial dispêndio 
é correta, inexistindo ainda quaisquer irregularidades nas condições processuais da ação. Da inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. 
Inexiste qualquer das hipóteses de inépcia, tendo a demanda, cristalinamente, delineado pedido e causa de pedir, correlação entre eles 
e entre os pedidos em si, e, por fi m, são todos determinados, devendo a preliminar, portando, ser rechaçada. Além do que inexiste a 
suscitada hipótese de ausência de lógica, vez que facilmente se depreende da exordial que o autor pretende indenizações de cunho 
moral e tutela específi ca em razão de conduta ilícita adotada pela demandada (potencial negativação indevida), o que se averiguará 
mediante enfrentamento de mérito. Superadas as preliminares, procedo à análise do mérito. Tenho, ao analisar os autos, que a parte 
demandada em nenhum momento se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo da 
pretensão autoral, o que constituía seu gravame, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil vigente, baseando sua peça de 
defesa em meras alegações sem sustentação probatória. O réu não juntou qualquer documento que auxiliasse para o deslinde do caso, 
não provando em nenhum momento o estabelecimento do vínculo contratual com o autor, tampouco a regularidade da cobrança que 
ensejou a comprovada negativação, não juntando aos autos provas conclusivas acerca da contratação de quaisquer serviços ou compras 
de quaisquer produtos. Limita-se à juntada de telas de sistema de caráter unilateral, as quais nada dizem acerca do caso concreto. 
Adiante, tenho que a própria empresa prestadora de serviços deve sempre estar em observância acerca das regularidades oriundas 
dos contratos oferecidos, sendo de sua total responsabilidade a averiguação da veracidade dos documentos oferecidos por parte dos 
aderentes para tais fi ns, bem como outros detalhes e minúcias ligados à contratação, como recolhimento de assinatura válida, e assim 
não fez, não se incomodando em trazer aos autos quaisquer documentos que vinculem o consumidor a quaisquer obrigações, tais como 
termos de adesão devidamente assinados, contratos etc.. A parte autora, de outra mão, atesta a existência do fato constitutivo do direito 
pleiteado, ainda nos termos do diploma adjetivo civil pátrio, trazendo aos autos comprovante da negativação baseada em débito oriundo 
de contrato jamais fi rmado. A ré é prestadora de serviços, logo, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Completamente 
desnecessária a perquirição do elemento culpa no caso em estudo, bastando, para que se confi gure a responsabilidade civil objetiva e 
o consequente dever de indenizar, a existência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo autor, e nós 
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avistamos tal nexo in casu, vez que a ré não comprova que houve contratação ou utilização dos serviços pela consumidora, as quais 
teriam dado ensejo à restrição observada. A ré deverá, desta feita, cessar as cobranças dos débitos inexistentes, mediante declaração 
de inexistência destes. Superada a questão declaratória, procedo à análise do pleito por danos morais.Sabe-se que o dano moral no 
caso de negativação indevida é in re ipsa, isto é, decorre diretamente da ofensa, de tal modo que, comprovado o ilícito, demonstrado 
estará o dano de ordem extrapatrimonial. Dispensada, pois, qualquer cogitação sobre prova da dor no caso em estudo. Em outro giro, 
mostra-se equivocada a tese de que o ato em comento apenas caracterizou um mero aborrecimento ou um simples descumprimento 
contratual. Isto porque, é notório que o autor experimentou situação de angústia e desconforto que extrapolou a normalidade. Resta 
incontroverso que a cobrança e consequente negativação, com base em débito inexistente, são indevidas, uma vez que jamais houve 
comprovação da contratação de serviço, e restou o autor com débito por ele não contraído, assim como com a inscrição indevida de seu 
nome nos órgãos de proteção ao crédito. A cobrança indevida seguida de negativação por suposto inadimplemento acarreta dano moral 
puro, uma vez que, devido à restrição efetuada, a autora viu-se na impossibilidade de realizar compras em comércio, assim como sofreu 
potenciais prejuízos em respeito à sua situação social no referente à obtenção de crédito na praça. Sopesando a situação concreta, 
levando em conta a situação econômica das partes, a reparação deve ser sufi ciente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo 
ao caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fi m de não 
ensejar o enriquecimento indevido. Passo a decidir acerca do valor da indenização. Ratifi cando-se que apesar do dinheiro não restituir 
o momento da dor ao menos alivia a sensação de desconforto gerada naquela oportunidade, por esse motivo arbitro a condenação 
a títulos de indenização por danos morais o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), levando-se em conta efetivamente o 
grau danoso do ato abusivo praticado e a capacidade fi nanceira da demandada.No que pese à potencial necessidade de aplicação 
da súmula 385 do STJ, observo que a parte autora não possui restrições anteriores à que se discute na contenda, o que faz cair por 
terra a alegação da requerida. Diante do exposto e do que mais consta dos autos e do correr do processo, JULGO TOTALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:  a) Condeno a ré a pagar à parte demandante o valor 
de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de indenização pelos danos morais causados, com incidência de juros moratórios 
desde o evento danoso (negativação indevida), por inexistir relação contratual, e correção monetária desde o arbitramento até a data do 
efetivo pagamento;b) Declaro inexistente o débito ensejador da negativação, correspondente ao contrato de n. n. 0233672173, no valor 
de R$ 67,28, com vencimento em 10/05/2015, e inclusão em 12/09/2015, para todos os fi ns de direito; Ofi cie-se o SPC/SERASA acerca 
do teor da presente decisão, para que tome as medidas administrativas cabíveis. Sem custas e honorários advocatícios por expressa 
determinação legal (art. 55 da Lei 9.099/95). Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento, 
constituir advogado (art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95), se for o caso e oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 
9.099/95), em seguida, aguarde-se em cartório o transcurso deste prazo. Transcorrido o prazo em comento, certifi que nos autos se o 
recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, após, venha-me concluso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arapiraca,10 de 
setembro de 2019. Durval Mendonça Júnior Juiz de Direito

ADV: DAUANY KARLLA NUNES PEREIRA (OAB 13125/AL) - Processo 0706043-37.2019.8.02.0058 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Colegio de Educacao Basica Monteiro Lobato Ltda - Me - Cite-se o devedor para que, no prazo 
de 3 dias, pague a dívida, devidamente atualizada, ou nomeie bens à penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, 
e não o fazendo, proceda o Ofi cial de Justiça à penhora e à avaliação de tantos bens quantos forem necessários para o cumprimento 
da obrigação. Caso não haja bens penhoráveis, intime-se a parte credora para indicar, no prazo legal. Da mesma forma, caso não seja 
a parte devedora encontrada, para indicar endereço. Havendo Penhora, intimem-se, ainda, devedor e credor para comparecerem à 
Sessão Conciliatória, previamente agendada pela secretaria deste juízo, quando poderá o executado/promovido oferecer embargos, por 
escrito ou verbalmente Expeça-se competente mandado, ou carta precatória, conforme convier.

ADV: EMMYLLY PATRYCIA DE SOUZA FARIAS (OAB 16233/AL) - Processo 0706116-09.2019.8.02.0058 - Execução de Título 
Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Emmylly Patrycia de Souza Farias - ADVOGADA: Emmylly Patrycia de 
Souza Farias - A parte autora requereu desistência da ação, e conforme o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil vigente, é uma das 
causas de extinção sem julgamento do mérito, não podendo, o(a) magistrado(a), ingressar no exame do mérito. A desistência impede o 
exame do mérito, pois nada relativo ao direito material foi discutido. Diante das razões acima expostas EXTINGO O PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme determinado pelo artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil vigente. Sem custas ou 
honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

ADV: SANDRA ALVES BEZERRA (OAB 15094/AL) - Processo 0706802-98.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Material - AUTORA: Maria de Lourdes da Silva - 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, 
Instrução e Julgamento, para o dia 10 de outubro de 2019, às 11 horas e 30 minutos, a seguir, passo a expedir os atos necessários à 
realização da mesma.

ADV: CARLOS JOSÉ LIMA ALDEMAN DE OLIVEIRA (OAB 12087/AL) - Processo 0706941-50.2019.8.02.0058 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Manoel Bernadino de Oliveira - INDEFIRO o pedido 
para que seja expedido mandado de constatação, pois isso deve ser feito apenas de modo esporádico e não como regra, concedendo 
ao autor o prazo de 15 dias para juntada do documento exigido anteriormente, sob pena de indeferimento da inicial.

ADV: AILTON ALVES DO NASCIMENTO (OAB 2034/AL) - Processo 0706986-54.2019.8.02.0058 - Monitória - Obrigações - AUTOR: 
Plaza Hotel Ltda - Com amparo nos preceitos instituídos pela Lei 9.099/95 e zelando pela celeridade processual, dispenso o relatório, 
amparado no art. 38, da referida lei. A parte autora ingressou com ação monitória. Ocorre que o procedimento monitório é incompatível 
com o rito dos Juizados Especiais. Tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública, possível seja reconhecida de 
ofício, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC. A ação monitória possui rito especial, prevendo-se que, caso o réu não oponha embargos, 
procede-se a uma cognição sumária, constituindo-se título executivo, autorizando a execução forçada. Assim, possuindo procedimento 
especial, não pode ser enquadrada nas causas de menor complexidade a que se refere o art. 3º, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, 
jurisprudência da Corte do Rio Grande do Sul: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. Incabível o processamento da ação monitória no sistema dos juizados especiais, em 
face da obediência a rito diferenciado que lhe torna complexa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, a teor do art. 46 da lei 
9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004186862, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin 
Carla Pasa Casagrande, Julgado em 16/08/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004186862 RS , Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, 
Data de Julgamento: 16/08/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2013)  No caso 
dos autos, tendo em vista restar clara a intenção postulatória mediante o manejo de ação monitória, não de cobrança, ainda que 
equivocadamente ajuizada nos juizados especiais a solução consiste em extinguir o feito sem resolução do mérito, evitando, com isso, a 
formação de coisa julgada material, de modo a possibilitar ao autor a reiteração de sua pretensão no âmbito da Justiça Comum. Nesse 
contexto, verifi cada a incompatibilidade do procedimento monitório, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 
fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se 
com as cautelas legais.
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ADV: JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO (OAB 11408/AL) - Processo 0707304-37.2019.8.02.0058 - Monitória - Pagamento - AUTOR: 
Carmélia Quixabeira Bandeira - Me - Com amparo nos preceitos instituídos pela Lei 9.099/95 e zelando pela celeridade processual, 
dispenso o relatório, amparado no art. 38, da referida lei. A parte autora ingressou com ação monitória. Ocorre que o procedimento 
monitório é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública, possível 
seja reconhecida de ofício, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC. A ação monitória possui rito especial, prevendo-se que, caso o réu 
não oponha embargos, procede-se a uma cognição sumária, constituindo-se título executivo, autorizando a execução forçada. Assim, 
possuindo procedimento especial, não pode ser enquadrada nas causas de menor complexidade a que se refere o art. 3º, da Lei 
9.099/95. Nesse sentido, jurisprudência da Corte do Rio Grande do Sul: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA 
ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. Incabível o processamento da ação monitória no sistema dos juizados 
especiais, em face da obediência a rito diferenciado que lhe torna complexa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, a teor do 
art. 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004186862, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 16/08/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004186862 RS , Relator: Ketlin Carla Pasa 
Casagrande, Data de Julgamento: 16/08/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2013)  
No caso dos autos, tendo em vista restar clara a intenção postulatória mediante o manejo de ação monitória, não de cobrança, ainda que 
equivocadamente ajuizada nos juizados especiais a solução consiste em extinguir o feito sem resolução do mérito, evitando, com isso, a 
formação de coisa julgada material, de modo a possibilitar ao autor a reiteração de sua pretensão no âmbito da Justiça Comum. Nesse 
contexto, verifi cada a incompatibilidade do procedimento monitório, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 
fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se 
com as cautelas legais.

ADV: FERNANDO HENRIQUE SOUZA VALERIANO (OAB 16071/AL) - Processo 0707394-45.2019.8.02.0058 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Antonio Esperidião da Silva - Dispensado o relatório, de acordo com o 
artigo 38 da lei 9.099/95. As partes conciliaram. Quando as partes celebrarem transação dá-se a extinção do processo com resolução 
do mérito. Nesse toar é o quanto determinado pelo artigo 487, III, b, do Código Adjetivo Pátrio vigente, senão vejamos: “Art. 487. Haverá 
resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Além do mais o Código Civil, artigo 840, afi rma que é lícito 
aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. A transação envolve dupla manifestação de vontade, 
vez que ambos, com o intuito de ver terminado o litígio, fazem concessões recíprocas. Posto isto, HOMOLOGO o acordo realizado e 
julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do NCPC. Sem custas ou honorários. Intimem-se. 
Havendo depósito, expeça-se alvará à parte autora, após intime-se para recebimento. Após o recebimento, arquive-se.

ADV: RITA DA CÁSSIA SILVA (OAB 9492/AL) - Processo 0707401-37.2019.8.02.0058 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Maria Gorete Alves da Silva - A parte autora requereu desistência da ação, e conforme o 
artigo 485, VIII do Código de Processo Civil vigente, é uma das causas de extinção sem julgamento do mérito, não podendo, o(a) 
magistrado(a), ingressar no exame do mérito. A desistência impede o exame do mérito, pois nada relativo ao direito material foi discutido. 
Diante das razões acima expostas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme determinado pelo artigo 485, 
inciso VIII do Código de Processo Civil vigente. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Adailza Gonçalves da Silva (OAB 13372/AL)

Afrânio de Lima Soares Júnior (OAB 6266/AL)
Ailton Alves do Nascimento (OAB 2034/AL)
ALAN DE OLIVEIRA SILVA (OAB 208322/SP)
Alexandre Gomes de Gouvea Vieira (OAB 32171/PE)
Alexandre Kleuber da Paz Lira (OAB 15746/AL)
Alfredo Francoly Barbosa Alves (OAB 9856/AL)
Allisson Thiago Porto de Oliveira (OAB 11532/AL)
Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
Ana Cristina Barbosa de Almeida Melo (OAB 11802/AL)
Anderson Marcelo Felix Palmeira (OAB 14539/AL)
André Freire Tynan (OAB 10699/AL)
Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529/AL)
Antonio de Morais Dourado Neto (OAB 23255/PE)
Arnaldo Carneiro da Silva Neto (OAB 9611/AL)
Arthur Vinicius Almeida e Silva (OAB 14472/AL)
Breno Houly Palmeira (OAB 13750/AL)
Carlos Alexandre Moreira Weiss (OAB 63513/MG)
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE)
Carlos Eduardo Pessoa Oliveira (OAB 15381/AL)
Carlos José Lima Aldeman de Oliveira (OAB 12087/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Celso David Antunes (OAB 1141A/BA)
Christiane Cabral Tenório (OAB 7820/AL)
CLEDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS (OAB 10979/AL)
Cordélio Vieira de Melo Neto (OAB 6398/SE)
Cristiano Gama de Melo
Cristiano Gama de Melo (OAB 5859/AL)
Damião do Espirito Santo (OAB 14947/AL)
Danielle Tenório Toledo Cavalcante (OAB 6033/AL)
DAUANY KARLLA NUNES PEREIRA (OAB 13125/AL)
David Adam Meneses Teixeira (OAB 10981/AL)
Dayane Emanuelle dos Santos Silva (OAB 13490/AL)
Débora de Oliveira Costa (OAB 9857/AL)
Diego Pedreira de Queiroz Araújo (OAB 22903/BA)
Diogenes Lopes Figueredo Junior (OAB 13067/AL)
Eduardo alvares de Azevedo Freitas (OAB 11445/AL)
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Eduardo Henrique Tenório Wanderley (OAB 6617/AL)
Eliane Cristina Carvalho Teixeira (OAB 163004/SP)
Ellen Cristina Gonçalves Pires (OAB 15938A/AL)
Emmylly Patrycia de Souza Farias (OAB 16233/AL)
Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB 29442/BA)
Eny Bittencourt (OAB 29442/BA)
Erika Camila Barbosa Silva (OAB 14840/AL)
Fabiana da Silva Lessa (OAB 13955/AL)
Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
Feliciano Lyra Moura (OAB 21714/PE)
Felipe Marinho Damasceno (OAB 14223/AL)
Fernando Henrique Souza Valeriano (OAB 16071/AL)
Fernando Macêdo Santos (OAB 14225/AL)
Gláucia Mara Coelho (OAB 173018/SP)
Gustavo Barbosa Giudicelli (OAB 146050/RJ)
Helder Santos Oliveira (OAB 35277/BA)
Ivanécia Freire Diniz Menezes (OAB 10985/AL)
Ivens Alberto de Queiroz Silva (OAB 8051/AL)

João Carlos Leão Gomes (OAB 6922/AL)
João Paulo Gomes de Barros (OAB 9010/AL)
João Paulo Nunes Claudino (OAB 11408/AL)
José Arnaldo Janssen Nogueira
Joyce Manuely dos Santos Oliveira (OAB 12910/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Kelley Contieri Silveira Ibrahim (OAB 15986/AL)
Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
Letícia Sâmara Farias Silva (OAB 16939/AL)
Livia Alves Luz Bolognesi (OAB 12797/BA)
Lívia Barbosa Tavares (OAB 7873/AL)
Lorayne Rita Ferreira Castro (OAB 16189/AL)
Luciano da Silva Buratto (OAB 179235/SP)
Luis Carlos Monteiro Laurenço (OAB 16780/BA)
Luiz Fernando Santos Magalhães (OAB 14651/AL)
Marcio Henrique da Silva (OAB 15966/AL)
Marcos André Barros Oliveira (OAB 7689/AL)
Maria Clara Vieira Targino Lopes Souza (OAB 15659/AL)
Maria da Conceição Ramos de Oliveira (OAB 7525/AL)
Maria Emília Gonçalves de Rueda (OAB 23748/PE)
MARIANA DE PAIVA TEIXEIRA BARROS (OAB 13805/AL)
Michael Vieira Dantas (OAB 12564/AL)
Monique Salgado Serra Carletto (OAB 15928/AL)
Monique Salgado Serra Carletto (OAB 15928A/AL)
Naira Ravena Andrade Araújo (OAB 999999/AL)
PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541/AL)
PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO (OAB 9541A/AL)
Rafael Bodas (OAB 104448/RJ)
Rafael Good God Chelotti (OAB 139387/MG)
RAMONEY MARQUES BEZERRA (OAB 13405/AL)
Rita da Cássia Silva (OAB 9492/AL)
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 14855/AL)
Robervaldo Davino da Silva Júnior (OAB 15070/AL)
Rousseau Omena Domingos (OAB 9587/AL)
Samara Kelly Cezar Silva (OAB 16224/AL)
Sandra Alves Bezerra (OAB 15094/AL)
SERVIO TULIO DE BARCELOS
Simone Alves da Silva (OAB 29016/PE)
Siqueira Castro Advogados (OAB 25210/AL)
Thayrone Rodrigues de Oliveira (OAB 14404/AL)
Tiago Soares Vicente (OAB 11415/AL)
Tomás Tenorio de Araújo (OAB 16652A/AL)
Valéria Pereira Barbosa (OAB 8677/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)
Vanessa Marques da Silva (OAB 8366B/AL)
Walter de Oliveira Monteiro (OAB 15481/AL)
Werley Diego da Silva (OAB 11174/AL)

Juizado Violência Doméstica C/ Mulher Arapiraca - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA C/ MULHER
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO DOS SANTOS MESQUITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALKIRIA MALTA GAIA FERREIRA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0187/2019
ADV: WALLACE WALTER SOBRINHO (OAB 16707/AL) - Processo 0700140-21.2019.8.02.0058 - Ação Penal - Procedimento 

Ordinário - Lesão Corporal - RÉU: Thiago Patrick Ferreira Silva Melo - Autos nº: 0700140-21.2019.8.02.0058 Ação: Ação Penal - 
Procedimento Ordinário Indiciante: Policia Civil de Alagoas Réu: Thiago Patrick Ferreira Silva Melo DECISÃO Indefi ro, por ora, as 
preliminares levantadas pela defesa em sua resposta à acusação, visto que se tratam de mérito propriamente dito, o que reclama 
aprofundamento da cognição diante das provas a serem produzidas. Cumprido o disposto nos arts. 396-A e 397, ambos do Código 
de Processo Penal, deixo de absolver sumariamente por não restar demonstrado que há existência manifesta de causa excludente da 
ilicitude ou da culpabilidade do agente; que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou que há extinção da punibilidade do 
agente. Em razão disso, designo o dia 29.10.2019, às 10 horas e 45 minutos, para a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada 
neste juizado, onde deverão ser tomadas as declarações da ofendida, se possível, e se procederá à inquirição das testemunhas arroladas 
pela acusação e pela defesa, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
se necessário for, além de se oportunizar o exercício da ampla defesa ao réu, por meio de seu interrogatório, na forma do art. 400 do 
CPP. Procedam-se às notifi cações, intimações e requisições necessárias à realização da audiência, advertindo as testemunhas de que 
o não comparecimento à referida audiência poderá fi gurar crime de desobediência, conforme prevê o art. 330 do Código penal, e poderá 
acarretar sua condução coercitiva por parte da autoridade policial. Caso não seja o réu localizado para ser intimado pessoalmente, 
determino que seja intimado por edital com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. Arapiraca , 07 
de setembro de 2019. Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito

Wallace Walter Sobrinho (OAB 16707/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA C/ MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0189/2019
ADV: FERNANDO DA ROCHA SANTOS (OAB 13531/AL) - Processo 0700474-22.2019.8.02.0069 - Auto de Prisão em Flagrante - 

Crimes Previstos na Legislação Extravagante - INDICIADO: Thiago Normade Leite Basto - Autos n° 0700474-22.2019.8.02.0069 Ação: 
Auto de Prisão Em Flagrante Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Thiago Normade Leite Basto DESPACHO Tendo 
em vista a procuração anexada, habilitem-se os advogados no processo. Aguarde-se a audiência de custódia. Arapiraca(AL), 10 de 
setembro de 2019. Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito

ADV: FERNANDO DA ROCHA SANTOS (OAB 13531/AL) - Processo 0700474-22.2019.8.02.0069 - Auto de Prisão em Flagrante 
- Crimes Previstos na Legislação Extravagante - INDICIADO: Thiago Normade Leite Basto - POSTO ISSO, uma vez que não estão 
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 321 do CPP acima transcrito, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA 
de Thiago Normade Leite Basto, impondo as medidas cautelares previstas de: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e 
justifi car suas atividades; 2) obrigatoriedade de apresentação do comprovante de residência no prazo de 05 (cinco) dias; 3) proibição 
de frequentar lugares congêneres relacionados ao fato delituoso, devendo o fl agrado permanecer distante desses, para evitar o risco 
de novas infrações; 4) não alterar de residência ou sair da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial; 5) não se 
aproximar da vítima em distância inferior a 500 metros; 6) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; Ademais, intime-se a vítima para que informe o melhor horário para permanecer comparecendo ao trabalho do autuado, 
tendo em vista que o mesmo arrendou a piscina do local. Dessa forma, a vítima deverá informar um horário diferente do que o autuado 
frequenta a Academia Acquativ. Fica o(a)(s) fl agrado(a)(s) advertido(a)(s) que o descumprimento das condições implicará na decretação 
da prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura. Fica, desde já, a Autoridade Policial, intimada desta assentada através do agente de 
polícia, para que seja juntada ao inquérito policial. Nada mais havendo para relatar, manda encerrar o presente termo que, após lido, 
assina. Eu, Isadora Louise Dantas de Brito, o digitei. Eu, Isadora Louise Dantas de Brito, o digitei. Eu, Valkiria Malta Ferreira Gaia, Chefe 
de Secretaria, o conferi e subscrevi. Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito Substituto Promotor de Justiça: Advogado: Advogado: 
Thiago Normade Leite Basto

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL), ADV: SIDNEI JOSÉ DA SILVA (OAB 13785/AL), ADV: KALLYNE MARCELLE 
CAVALCANTE TAVARES MELO (OAB 15854/AL), ADV: RODRIGHO VICTOR DA SILVA RIOS (OAB 16080/AL) - Processo 0705727-
24.2019.8.02.0058 - Inquérito Policial - Feminicídio - INDICIADO: Carlos Eduardo Lima dos Santos - Autos n° 0705727-24.2019.8.02.0058 
Ação: Inquérito Policial Indiciante: Policia Civil do Estado de Alagoas Indiciado: Carlos Eduardo Lima dos Santos DESPACHO Certifi que-
se acerca do recebimento do ofício pela Casa de Custódia e que em situação de cumprimento se encontra o ato. Após a certidão, com 
ou sem a resposta da Casa de Custódia, determino que se intime o Ministério Público para que requeira o que de direito, no prazo de 
cinco dias. Arapiraca(AL), 10 de setembro de 2019 Alfredo dos Santos Mesquita Juiz de Direito

Adriano Silva de Lima (OAB 11157/AL)
Fernando da Rocha Santos (OAB 13531/AL)
Kallyne Marcelle Cavalcante Tavares Melo (OAB 15854/AL)
Rodrigho Victor da Silva Rios (OAB 16080/AL)
Sidnei José da Silva (OAB 13785/AL)

Comarca de Atalaia

Vara do Único Ofício de Atalaia - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ATALAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HERYCKA DONATO MENEZES DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0995/2019
ADV: ANDRE VICTOR VANDERLEI DE OLIVEIRA (OAB 7311/AL), ADV: CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB 14689/
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AL), ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP) - Processo 0700570-61.2018.8.02.0040 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Jose Carlos de Oliveira - RÉU: RENOVA COMPANHIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A - Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.

Andre Victor vanderlei de Oliveira (OAB 7311/AL)
Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB 14689/AL)
Luciano da Silva Buratto (OAB 179235/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ATALAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IURY DE OLIVEIRA AMORIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0996/2019
ADV: CAMYLA BRASIL PARANHOS (OAB 9525/AL), ADV: MAURICIO LEANDRO DA SILVA (OAB 10219/AL) - Processo 0000164-

86.2015.8.02.0040 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉU: Edson thiago de Oliveira 
- Edmilson Cardoso da Silva - Despacho: “Dê-se vista às partes para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentem suas 
alegações fi nais. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para sentença.”

Camyla Brasil Paranhos (OAB 9525/AL)
Mauricio Leandro da Silva (OAB 10219/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ATALAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA VILMA LOPES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0997/2019
ADV: GUSTAVO RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 8783/AL), ADV: ANDERSON SOARES DA COSTA (OAB 8795/AL), ADV: JOSE 

OTAVIO FERREIRA DA SILVEIRA (OAB 11275/AL), ADV: IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA (OAB 24847/BA), ADV: VIRGILIA BASTO 
FALCÃO (OAB 4285/BA), ADV: LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 17797/BA) - Processo 0700377-80.2017.8.02.0040 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUTOR: Francisco dos Santos - RÉU: Claro Telecom Participações S.a. - 
Banco Bradescard S.A. - Despacho: Designo o dia 01 de outubro de 2019, às 9h, para realização da audiência de instrução. Intimem-se 
as partes.

Anderson Soares da Costa (OAB 8795/AL)
Gustavo Ribeiro de Almeida (OAB 8783/AL)
IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA (OAB 24847/BA)
Jose Otavio Ferreira da Silveira (OAB 11275/AL)
LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI (OAB 17797/BA)
VIRGILIA BASTO FALCÃO (OAB 4285/BA)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ATALAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA VILMA LOPES MELO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0998/2019
ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 7190A/AL), ADV: PEDRO RODRIGO ROCHA AMORIM (OAB 10400/AL), ADV: 

FERNANDO LUIZ PEREIRA (OAB 660A/AL), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEY (OAB 21678/PE) - Processo 
0700043-46.2017.8.02.0040 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Maria Juvedite da Conceição 
Silva - RÉ: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Despacho: Indefi ro o pedido de produção de prova pericial, 
requerido em réplica à contestação, com supedâneo no art. 464, §1º, I, do CPC. Tendo em vista que o autor demonstrou interesse 
em conciliar, designo audiência de conciliação para o dia 01 de outubro de 2019, às 13h. nos termos do art. 334 do CPC. Intimem-se. 
Cumpra-se.

Bruno Henrique de Oliveira Vanderley (OAB 21678/PE)
Fernando Luiz Pereira (OAB 660A/AL)
Moisés Batista de Souza (OAB 7190A/AL)
Pedro Rodrigo Rocha Amorim (OAB 10400/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE ATALAIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0999/2019
ADV: DANIELA LOURENÇO DOS SANTOS (OAB 145574/RJ), ADV: HAYANNE AMALIE MEIRA LIEBIG (OAB 16134/AL) - Processo 

0000090-27.2018.8.02.0040 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: Edilson dos Santos Gouveia e outro - 
Despacho: Requisite-se da autoridade policial, no prazo de 10 (dez) dias, o relatório das diligências empreendidas em cumprimento ao 
mandado/ofício à p. 219.

ADV: ISAAC VINÍCIUS COSTA SOUTO (OAB 100/AL) - Processo 0000192-25.2013.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Decorrente de Violência Doméstica - RÉU PRESO: José Helton Nascimento Sabino - Despacho: Redesigno audiência para o dia 04 de 
novembro de 2019, às 9h30min. Cumpra-se na forma da decisão à p. 71.

ADV: JURANDIR JOSÉ DE SOUZA MENEZES (OAB 3885/AL) - Processo 0000301-10.2011.8.02.0040 - Procedimento Ordinário - 
Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: Maria Luciane da Silva Santos - Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º da 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 385

Constituição Federal e no art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como na Lei n° 9.278/96, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
declarar a existência da união estável entre Maria Luciane da Silva Santos e José Cícero da Silva, fato jurídico que perdurou de 2004 a 
11 de outubro de 2010.

ADV: DANIELA LOURENÇO DOS SANTOS (OAB 145574/RJ) - Processo 0000515-93.2014.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Receptação - RÉU: Charles Fabiano da Silva(tel. 9.9342-3290) - Decisão: “Considerando não haver registro de que o autor 
do fato tenha sido condenado por outro crime ou esteja sendo processado, RECEBO a denúncia e SUSPENDO o processo pelo período 
de dois anos, com imposição das condições especifi cadas acima, fi cando o réu advertido de que o descumprimento das condições 
impostas ou a superveniência de ação penal contra o benefi ciário implicará na revogação da suspensão. Ficou advertido, também, de 
que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.”

ADV: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE LIMA (OAB 14192/AL) - Processo 0001150-79.2011.8.02.0040 - Procedimento Ordinário 
- DIREITO CIVIL - AUTOR: José Ronaldo da Silva Confecções ME - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

ADV: CAMYLA BRASIL PARANHOS (OAB 9525/AL) - Processo 0001421-20.2013.8.02.0040 - Ação Penal de Competência do Júri - 
Tentativa de Homicídio - RÉU: James André da Silva ( Vulgo JAMINHO ) e outros - Despacho: Intime-se a Defensoria Pública, via Portal 
Eletrônico, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta escrita à acusação em relação ao corréu Edvaldo Salvador dos Santos, 
citado à p. 56.

ADV: JURANDIR JOSÉ DE SOUZA MENEZES (OAB 3885/AL) - Processo 0500082-08.2009.8.02.0040 (040.09.500082-8) - Ação 
Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - RÉU: Carlos José dos Santos - Diante da informação da morte do réu nas pp. 
148/164, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Carlos José dos Santos, qualifi cado nos autos, com fundamento no artigo 107, I do 
Código Penal.

ADV: LUIZ MARCOS COSTA (OAB 3007/AL), ADV: SILVANA MARQUES DA SILVA (OAB 4389/AL) - Processo 0501338-
20.2008.8.02.0040 (040.08.501338-2) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Doloso (art. 121, § 1º e 2°, CP) - RÉU: Carlito da 
Silva - Despacho: Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, 
até o máximo de 5 (cinco), advertindo para que coloquem os seus endereços atualizados.

ADV: CAMYLA BRASIL PARANHOS (OAB 9525/AL), ADV: ISAAC VINICIUS COSTA SOUTO (OAB 8923/RN) - Processo 0700023-
55.2017.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - RÉU: Luis Carlos Marcelino dos Santos 
- Despacho: Intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar alegações fi nais.

ADV: JAMILLY CIBELLY ROCHA PEREIRA (OAB 10499/AL), ADV: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA FREIRE (OAB 20/AL) - Processo 
0700221-42.2016.8.02.0068 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - RÉU: Tone Ricardo Pereira 
da Silva - Assim sendo, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública à p. 235, restituindo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 
alegações fi nais.

ADV: MACSUEL DA SILVA MENEZES (OAB 9000/AL), ADV: MARCELO BARBOSA ARANTES (OAB 25009/GO), ADV: GRACIELE 
BEZERRA QUEIROZ (OAB 16854/AL) - Processo 0700223-41.2018.8.02.0068 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de 
Violência Doméstica - RÉU: Marcio Alexandre dos Santos - Despacho: 1. Ao Ministério Público.

ADV: WLADEMIR ALMEIDA LIRA (OAB 13578/AL) - Processo 0700293-92.2017.8.02.0068 - Ação Penal - Procedimento Sumário 
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Samuel da Silva Ferreira Costa - SENTENÇA: O Ministério Público Estadual, com 
fundamento na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, denunciou Samuel da Silva Ferreira Costa, qualifi cado, como 
incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03. A denúncia foi recebida e o réu, citado. Em audiência de instrução, foi interrogado 
o réu. Em razões fi nais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a defesa pediu a aplicação da pena mínima, com 
substituição por penas restritivas de direitos. II. Fundamentação. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apresentação 
e apreensão, que indica a apreensão em poder do réu de um revolver calibre .38, marca Taurus, nº 1199376, enferrujado. Ao ser 
interrogado em juízo, o réu confessa ter herdado de seu pai a arma de fogo apreendida com o objetivo de utilizá-la como proteção, por 
residir em local perigoso e andar com valores em dinheiro relacionados a seu emprego. Não há dúvida, portanto, em relação à autoria do 
crime. Convém exalçar, fi nalmente, que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato e 
destinam-se à tutela de bem jurídico supraindividual. A propósito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, decidiu o Supremo 
Tribunal Federal: [...]CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 
(Estatuto do Desarmamento) tipifi ca o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras 
condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter 
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a 
lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes 
de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, 
por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipifi cação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas 
vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais efi caz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de 
caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de 
avaliação e de decisão, defi nir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, 
o que lhe permite escolher espécies de tipifi cação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa 
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO 
DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se 
tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há 
inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos 
(faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, 
de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de signifi cado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva 
de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA. (HC 104410, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012). Diante da natureza do crime de porte ilegal 
de arma de fogo, torna-se irrelevante o fato de estar a arma municiada ou não quando da apreensão, bem como a inexistência de 
laudo que ateste sua efi ciência. Vêm a calhar, neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: Segundo a orientação deste 
Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para a confi guração dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo previstos na Lei n.º 
10.826/2003, o fato de estar, ou não, a arma municiada. Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório. (HC 213.915/ES, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011) O laudo pericial da arma, apto a atestar a sua efi ciência lesiva, 
seja nulo, seja ausente, não desconfi gura o crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, que revogou a Lei 9.437/97, uma vez 
que não prejudica a verifi cação da materialidade delitiva. Precedentes. (AgRg no REsp 971.393/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1) A condenação, destarte, é de rigor, pois provado à saciedade que 
o réu portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal, infringindo o disposto no art. 
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14 da Lei nº 10.826/03. III. Dispositivo. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Samuel 
da Silva Ferreira Costa como incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03. III.1. Da dosimetria da pena. Considerando que o réu 
agiu com culpabilidade própria à espécie; que não há nos autos registros de maus antecedentes, isto é, prova do trânsito em julgado 
de condenação imposta ao réu; que não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente; e que os motivos, as 
circunstâncias e as consequências do crime são próprias à espécie, não se podendo, portanto, valorá-las negativamente, fi xo a pena-
base no mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão. Considerando que a pena-base foi fi xada no mínimo legal, deixo de aplicar 
a atenuante da confi ssão espontânea, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a situação 
econômica do réu, que é servente de pedreiro, condeno-o ao pagamento da pena de 10 (vinte) dias-multa, sendo cada um equivalente ao 
valor de um décimo do salário mínimo vigente à época do fato. Considerando que o réu é primário e que são favoráveis as circunstâncias 
judiciais, concedo o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos, 
devendo, no primeiro ano, submeter-se a limitação de fi m de semana, que caso não tenha estabelecimento adequado, resumir-se-á a 
permanecer em casa durante os fi nais de semana, salvo se estiver a trabalho, bem como recolher-se a sua residência nos dias úteis até 
as 20h, ressalvado também o motivo laboral, e ainda cumprir as seguintes exigências: a) proibição de frequentar bares, prostíbulos e 
congêneres; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por prazo superior a 7 (sete) dias; Sentença 
publicada em audiência, fi cando as partes intimadas”.

ADV: ISAAC VINICIUS COSTA SOUTO (OAB 8923/RN) - Processo 0700299-02.2017.8.02.0068 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Crimes de Tortura - RÉU: José Valdir de Oliveira dos Santos - Ante o exposto, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal, 
declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de José Valdir de Oliveira dos Santos.

ADV: AMANDA LIMA DE C. ALMEIDA (OAB 8864/AL) - Processo 0700320-28.2018.8.02.0040 - Termo Circunstanciado - Difamação 
- INDICIADO: José Jailson da Silva - Despacho: Intime-se a vítima para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o vídeo 
acostado pelo autor do fato em cumprimento à composição civil dos danos. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe.

ADV: JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA (OAB 8986/AL), ADV: RONALD WANDERLEY ARANDA DE MELLO (OAB 8829/AL) - Processo 
0700346-73.2017.8.02.0068 - Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Decorrente de Violência Doméstica - RÉU: Osmael 
Macena da Silva - Despacho: Haja vista que a audiência não foi cumprida, redesigno audiência para o dia 04 de novembro de 2019, às 
9h. Cumpra-se nos termos da decisão à p. 76.

ADV: JOSICLEIA LIMA MOREIRA (OAB 11880/AL) - Processo 0700377-51.2015.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Jadian Cláudio Pereira da Silva - Posto isso, nos termos do art. 399 do CPP, designo dia 
21 de outubro de 2019, às 9h15min, para realização da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(s) Réu(s), via precatória, 
tanto no endereço posto na denúncia, quanto no endereço trazido à p. 88, haja vista que este manifestou desejo de mudar-se, para 
que seja realizado seu interrogatório na comarca em que reside, bem como as testemunhas e declarantes arroladas em denúncia e/
ou resposta à acusação. Se as testemunhas não residirem nesta comarca, expeça-se de pronto carta precatória para comarca de sua 
residência para que proceda-se com a respectiva oitiva.

ADV: MACSUEL DA SILVA MENEZES (OAB 9000/AL), ADV: ANDERSON RICARDO BARROS SILVA (OAB 12803/AL), ADV: 
GIORLANNY DA SILVA BESERRA (OAB 8963/AL) - Processo 0700451-08.2015.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Violência Doméstica Contra a Mulher - RÉU: José Ênio da Silva - Despacho: Intime-se os advogados constituídos para oferecer, com 
fulcro no art. 396-A, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

ADV: ISAAC VINÍCIUS COSTA SOUTO (OAB 100/AL) - Processo 0700524-77.2015.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Decorrente de Violência Doméstica - RÉU: Gustavo Messias de Oliveira - Por esta razão, com fundamento no art. 366 do Código de 
Processo Penal, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional.

ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP), ADV: CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB 14689/AL), 
ADV: ANDRE VICTOR VANDERLEI DE OLIVEIRA (OAB 7311/AL) - Processo 0700570-61.2018.8.02.0040 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Jose Carlos de Oliveira - RÉU: RENOVA COMPANHIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A - Relação: 0970/2019 Teor do ato: Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. 
Advogados(s): Andre Victor vanderlei de Oliveira (OAB 7311/AL), Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB 14689/AL)

ADV: ANDERSON RICARDO BARROS SILVA (OAB 12803/AL) - Processo 0700651-44.2017.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - RÉU: Fernando Vieira da Silva - Despacho: Intime-se a Defensoria Pública para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, apresentar alegações fi nais.

ADV: DANIELA LOURENÇO DOS SANTOS (OAB 145574/RJ) - Processo 0800058-23.2017.8.02.0040 - Ação Penal - Procedimento 
Sumário - Apropriação indébita - RÉU: JAQUELINE ALVES DA FONSECAvulgo ‘ JAQUE , - Decisão: “Considerando não haver registro 
de que o autor do fato tenha sido condenado por outro crime ou esteja sendo processado, SUSPENDO o processo pelo período de dois 
anos, com imposição das condições especifi cadas acima, fi cando o réu advertido de que o descumprimento das condições impostas 
ou a superveniência de ação penal contra o benefi ciário implicará na revogação da suspensão. Ficou advertido, também, de que não 
correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.”

Amanda Lima de C. Almeida (OAB 8864/AL)
Anderson Ricardo Barros Silva (OAB 12803/AL)
Andre Victor vanderlei de Oliveira (OAB 7311/AL)
Camyla Brasil Paranhos (OAB 9525/AL)
CARLOS EDUARDO CARVALHO DE LIMA (OAB 14192/AL)
Carlos Magno Brandão de Oliveira (OAB 14689/AL)
Daniela Lourenço dos Santos (OAB 145574/RJ)
Giorlanny da Silva Beserra (OAB 8963/AL)
Graciele Bezerra Queiroz (OAB 16854/AL)
HAYANNE AMALIE MEIRA LIEBIG (OAB 16134/AL)
ISAAC VINICIUS COSTA SOUTO (OAB 8923/RN)
Isaac Vinícius Costa Souto (OAB 100/AL)
Jamilly Cibelly Rocha Pereira (OAB 10499/AL)
João Luiz Batista da Silva (OAB 8986/AL)
JOSICLEIA LIMA MOREIRA (OAB 11880/AL)
Jurandir José de Souza Menezes (OAB 3885/AL)
Luciano da Silva Buratto (OAB 179235/SP)
Luiz Marcos Costa (OAB 3007/AL)
Macsuel da Silva Menezes (OAB 9000/AL)
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Marcelo Barbosa Arantes (OAB 25009/GO)
Marcos Antônio da Silva Freire (OAB 20/AL)
Ronald Wanderley Aranda de Mello (OAB 8829/AL)
Silvana Marques da Silva (OAB 4389/AL)
Wlademir Almeida Lira (OAB 13578/AL)

Comarca de Batalha

Vara do Único Ofício de Batalha - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE BATALHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0396/2019
ADV: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (OAB 56210/RS), ADV: ANA KARINA BRITO DE BRITO (OAB 7411B/AL) - Processo 0000167-

44.2009.8.02.0204 (204.09.000167-4) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- REQUERENTE: Maria Simone da Silva de Melo - REQUERIDO: Associação Comercial Industrial de São Paulo - D E S P A C H O 
Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do acórdão de fl s. 196-197 dos autos, requerendo o 
que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Transcorrido o prazo, com, ou sem, as manifestações, voltem-me os autos 
conclusos. Cumpra-se. Batalha(AL), 06 de setembro de 2019. AMINE MAFRA CHUKR CONRADO Juíza de Direito

ADV: BARNABÉ CABRAL TOLEDO NETTO (OAB 9250/AL), ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 39614/AL) 
- Processo 0700003-62.2014.8.02.0204 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - AUTOR: Companhia Energética 
de Alagoas - CEAL - 1. Intimem-se ambas as partes, por seus advogados, via DJe, para que tomem ciência do prosseguimento do 
presente feito. 2. No mesmo ato, intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as alegações fi nais, 
e documentação correspondente, apresentadas pela demandante (págs. 227/230). 3. Com a manifestação ou certifi cado o decurso do 
prazo acima concedido, à conclusão para ulterior deliberação. Cumpra-se. Batalha - AL, 09 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr 
Conrado Juíza de Direito

ADV: LEONARDO JOSÉ DANTAS CARNEIRO (OAB 8584/AL) - Processo 0700005-61.2016.8.02.0204 - Retifi cação ou Suprimento 
ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Jose Cicero dos Santos - D E S P A C H O Tendo 
em vista o cumprimento parcial do determinado em despacho de fl . 64 dos autos, intime-se a parte promovente, para que, no prazo de 
05 (cinco) dias, diga sobre seu interesse no prosseguimento do feito, cumprindo os atos e diligências que lhe competir, notadamente, 
para que informe a razão para que o sepultamento da Sra. Normandia Andrade dos Santos não conste nos registros públicos do 
Município de Batalha, Estado de Alagoas, conforme ofício de fl . 30, uma vez que aquele informou em sua petição inicial que a mesma foi 
enterrada nesta cidade, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Transcorrido o prazo, com, ou sem, o cumprimento 
do determinado, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Batalha(AL), 23 de agosto de 2019. AMINE MAFRA CHUKR CONRADO 
Juíza de Direito

ADV: DENIA WALQUIRIA BULHOES BARROS (OAB 10142/AL) - Processo 0700042-83.2019.8.02.0204/01 - Embargos 
de Declaração - Indenização por Dano Material - EMBARGANTE: Jovelina Alves da Silva - Assim, determino a intimação da parte 
embargada, por seu advogado, pelo DJe, para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Com 
a juntada da resposta ou transcorrido o mencionado prazo, certifi que-se o resultado. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 
09 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: ADENILSON DOS SANTOS TENORIO (OAB 15283/AL) - Processo 0700044-24.2017.8.02.0204 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: R.S.M. - Intime-se o autor, por seu advogado, via DJe, para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir 
na integralidade o despacho de pág. 66, notadamente no que toca a necessidade de instruir os autos com o endereço atualizado do 
requerido, a fi m de viabilizar a sua citação e o prosseguimento do feito. Com o decurso do prazo, certifi que-se o resultado. Em seguida, 
à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 10 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: PATRICKSON CARLOS SANTOS (OAB 14956/AL) - Processo 0700085-54.2018.8.02.0204 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: R.B.S.A. - No despacho de pág. 9, foi nomeada a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, na forma do art. 72, II, 
do CPC. Desse modo, intime-se a Defensoria Pública Estadual para oferecer contestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a resposta ou 
certifi cado o decurso do prazo acima mencionado, à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 09 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr 
Conrado Juíza de Direito

ADV: CLAUDIO JOSE FERREIRA DE LIMA CANUTO (OAB 5821/AL) - Processo 0700091-27.2019.8.02.0204 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: José Miguel Júnior - Conclusão indevida, o prazo para contestação do 
réu ainda não decorreu, tendo que esperar a decorrência para conclusão dos autos. Cumpra-se. Batalha(AL), 09 de setembro de 2019. 
Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA (OAB 14581/AL) - Processo 0700103-17.2014.8.02.0204/01 - Cumprimento de sentença 
- Adicional de Insalubridade - AUTOR: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - 1. Intime-se a Fazenda Pública Municipal 
de Belo Monte/AL, na forma do art. 535 do CPC, para, querendo, apresentar impugnação nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 
2. Apresentada a impugnação, à conclusão para apreciação. 3. Contudo, certifi cado o decurso do prazo legal sem manifestação, à 
conclusão para os fi ns contidos no § 3º do art. 535 do CPC. Cumpra-se. Batalha - AL, 09 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr 
Conrado Juíza de Direito

ADV: EDUARDO HENRIQUE TENÓRIO WANDERLEY (OAB 6617/AL) - Processo 0700122-81.2018.8.02.0204 - Separação 
Litigiosa - Dissolução - RÉ: N.M.G.V. - Diante do exposto, com espeque no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 
HOMOLOGO o acordo fi rmado pelas partes para declarar o RECONHECIMENTO e a DISSOLUÇÃO da união estável entre Jarbas 
Ferreira da Silva e Nívea Maria Gois Vieira, razão porque JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito. Observe-se que o acordo 
formalizado tem valor de sentença, bem como é considerado título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Ficam as partes dispensadas das custas processuais remanescentes, conforme o que dispõe o art. 90, § 3° do Código de 
Processo Civil. Entretanto, condeno-as, igualmente, ao pagamento das custas inicias. No entanto, considero que os requerentes fazem 
jus aos benefícios da justiça gratuita, fi ca suspensa a execução das verbas durante o prazo de 05 (cinco) anos, se nesse período manter-
se a hipossufi ciência declarada. Decorrido tal prazo, essa obrigação fi ca extinta nos moldes do art. 98, § 3° do Código de Processo Civil. 
Deixo de fi xar honorários, ante a ausência de litígio. Em razão da ausência de interesse recursal, arquivem-se os auto com baixa no 
sistema. Intime-se a requerida por meio de seu advogado, via DJe. Intime-se o autor por meio do contato telefônico disponibilizado na 
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pág. 27. Outrossim, intime-se a Defensoria Pública, via SAJ. Ciência ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Batalha,06 de 
setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ELY KARINE OLIVEIRA FÉLIX SIMÕES (OAB 
8048/AL) - Processo 0700136-65.2018.8.02.0204 - Procedimento Ordinário - Obrigações - AUTORA: Maria Solidade da Silva Feitosa 
- Felipe da Silva Feitosa - Francielly da Silva Feitosa - RÉU: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. - Autos nº: 
0700136-65.2018.8.02.0204 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Maria Solidade da Silva Feitosa e outros Réu: Seguradora Lider dos 
Consórcios do Seguro DPVAT 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 já restou oportunizado prazo para a apresentação de razões e 
contrarrazões recursais, passo a fazer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, competente para o julgamento 
do recurso. Batalha, 10 de setembro de 2019 Roberto Laurindo Correia Técnico Judiciário

ADV: PATRICKSON CARLOS SANTOS (OAB 14956/AL) - Processo 0700156-56.2018.8.02.0204 - Execução de Alimentos - 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EXEQUENTE: F.M.S. - J.R.M.S. - I.S.M. - Intimem-se os exequentes, pessoalmente, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os comprovantes de pagamento acostados às págs. 55/61, informando se 
houve a satisfação da obrigação. Saliento que acaso seja requerido o prosseguimento do feito, deverá ser instruído o petitório com a 
memória de cálculo atualizada, além da informação sobre qual rito desejam os exequentes ver prosseguir o feito. Com a resposta ou 
certifi cado o decurso do prazo acima concedido, à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 09 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr 
Conrado Juíza de Direito

ADV: JAIR LOPES FERREIRA DA SILVA (OAB 15236/AL) - Processo 0700232-80.2018.8.02.0204 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Família - ALIMENTAND: J.M.S.S. - Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confi rmando 
a decisão liminar, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial, pelo que FIXO o pensionamento alimentar 
defi nitivo devido pelo réu ao autor em 15% (quinze por cento) do salário mínimo nacional vigente, a ser pago até o dia 10 (dez) de 
cada mês, por meio de depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do autor, conforme informada e descrita na 
inicial (pág. 4 item “b”). Defi ro os benefícios da gratuidade processual ao requerido, diante do petitório de pág. 75/78, uma vez que não 
vislumbro nos autos elementos que elidam a presunção de pobreza declarada, na forma do art. 98 do CPC. Condeno ainda o requerido 
ao pagamento das custas processuais. No entanto, considerando que este faz jus aos benefícios da gratuidade processual, fi ca 
suspensa a execução das verbas durante o prazo de 5 (cinco) anos, se nesse período perdurar a hipossufi ciência declarada. Decorrido 
tal prazo, essa obrigação fi ca extinta, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. De outra banda, deixo de fi xar honorários 
advocatícios, ante a ausência de resistência ao pleito autoral. Intime-se a parte autora. Intime-se o réu por meio do contato telefônico 
disponibilizado na inicial, certifi cando-se. Acaso reste frustrada a referida intimação, proceda-se à intimação editalícia, consoante prediz 
o art. 275, § 2º, do CPC, inclusive, intimando-se a Defensoria Pública, via SAJ. Dê-se ciência ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 
Certifi cado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa no sistema. Cumpra-se. Batalha - AL, 05 de setembro de 2019. Amine 
Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL), ADV: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO (OAB 12469A/AL) - Processo 
0700249-53.2017.8.02.0204 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A 
- Intime-se o exequente, por seus causídicos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar memória de cálculo atualizada, ressaltando 
que, acaso os valores apresentados mostrem-se abusivos ou excessivos, este juízo poderá decotá-los ou encaminhar o feito à perito 
judicial (contador judicial). Efetue, a Secretaria, o cálculo das custas processuais. Com a resposta, encaminhem-se os autos à fi la própria 
de aguardando designação de leilão. Cumpra-se. Batalha - AL, 10 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 3773/AL), ADV: PATRICKSON CARLOS SANTOS (OAB 14956/AL), ADV: 
ADENILSON DOS SANTOS TENORIO (OAB 15283/AL) - Processo 0700252-71.2018.8.02.0204 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Alimentos - ALIMENTAND: M.V.A.S. - C.M.A.L. - ALIMENTANT: C.B.S. - A teor do art. 485, III, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, 
pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover os atos e as diligências de sua incumbência, sob pena de extinção do feito 
sem resolução do mérito. Com o decurso do prazo legal acima concedido, sem manifestação, certifi que-se e proceda-se à intimação do 
requerido, por seu advogado, via DJe, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se na forma do art. 485, § 6º do CPC. Em seguida, 
certifi que-se o resultado e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Batalha - AL, 10 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr 
Conrado Juíza de Direito

ADV: JOSÉ LUKAS ALBUQUERQUE DE MENEZES (OAB 15422/AL), ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP) - 
Processo 0700256-11.2018.8.02.0204/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: 
Alessandra Saraiva de Souza - RÉU: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.a. - Diante do exposto, HOMOLOGO 
o acordo fi rmado entre as partes para que surta seus efeitos legais e jurídicos, ao passo em que extingo o processo com satisfação do 
crédito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015. Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários advocatícios, 
face ao que dispõe o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se as partes por seus advogados, via DJe. Haja vista a expressa renúncia 
ao prazo recursal, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos presentes autos no sistema. Providências necessárias. Cumpra-se com 
prioridade. Batalha - AL, 05 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: MARCEL MELO MOREIRA (OAB 12373/AL) - Processo 0700274-32.2018.8.02.0204 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Material - AUTOR: Manoel Lúcio dos Santos - Intimem-se as partes, por seus advogados, via DJe, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se informando se desejam produzir outras provas, justifi cando sobre a necessidade e a 
imprescindibilidade ao julgamento da demanda, sob pena de indeferimento. Com o decurso do prazo, certifi que-se o resultado. Em 
seguida, à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 10 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: ADRIANO SILVA DE LIMA (OAB 11157/AL) - Processo 0700321-06.2018.8.02.0204 - Procedimento Ordinário - Inclusão 
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Elisangela Gomes dos Santos - Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. III, 
“b”, do CPC, HOMOLOGO o acordo fi rmado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, razão porque julgo extinto 
o presente processo com resolução do mérito. Ficam ambas as partes dispensadas das custas processuais remanescentes, conforme 
dispõe o art. 90, § 3º, do CPC. Contudo, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais iniciais (CPC, art. 90, § 2º), 
cujas quais deverão ser divididas igualmente. Quando da expedição da guia de recolhimento, deverá a Secretaria atentar-se ao fato de 
ser a parte autora benefi ciária da justiça gratuita. De outra banda, deixo de fi xar honorários, ante a ausência de sucumbência. Haja vista 
a ausência de interesse recursal expressa pelas partes, arquivem-se os autos com baixa no sistema. Intimem-se as partes por seus 
advogados, via DJe. Cumpra-se. Batalha - AL, 06 de setembro de 2019. Amine Mafra Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: PATRICKSON CARLOS SANTOS (OAB 14956/AL) - Processo 0700344-49.2018.8.02.0204 - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: N.G.C.F. - C.C.C. - Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS 
PARTES, nos termos expostos no Termo de Audiência de Conciliação ou de Mediação de fl . 32. Assim, EXTINGO O PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 
Sem custas processuais fi nais e sem honorários advocatícios. Sentença sem interesse recursal. Arquive-se o processo com baixa no 
sistema SAJ/PG5. Cumpra-se. Batalha(AL), 06 de setembro de 2019. AMINE MAFRA CHUKR CONRADO Juíza de Direito
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ADV: FELIPE DANTAS DE CARVALHO (OAB 24313A/CE) - Processo 0700367-58.2019.8.02.0204 - Execução de Título Extrajudicial 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - 1. De plano, arbitro honorários advocatícios 
no patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 827 c/c o art. 85, § 8º, ambos do CPC/15, verba esta que 
será reduzida à metade caso o devedor efetue o pagamento integral do débito dentro do prazo legal, consoante prediz o § 1º, do art. 827, 
do CPC/15. 2. Desse modo, cite-se a parte executada, por mandado, para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida 
(art. 829, do CPC/15), facultando-lhe oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 c/c 231, inc. I, do CPC/15), ou requerer o benefício do parcelamento da 
dívida, na forma do art. 916, do CPC/15. 3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, contendo o valor 
do crédito e dos honorários advocatícios, oportunidade em que, munido da segunda via do mandado, proceder-se-a o Ofi cial de Justiça, 
de imediato, à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando de tais atos, na mesma oportunidade, a 
parte executada, nos termos do art. 829, § 1º, do CPC/15. 4. Ocorrendo o disposto no item anterior, observar-se-a, preferencialmente, 
a ordem dos bens constante no art. 835 do CPC/15. 5. Saliento que recaindo a penhora sobre bem imóvel, deve-se também intimar o 
cônjuge da parte executada, na forma do art. 842, do CPC/15, e, ato contínuo, inscrever a penhora no Cartório de Registro de Imóveis. 6. 
Penhorados os bens, proceda-se, de imediato, a avaliação dos mesmos, lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos, intime(m)-se o(s) 
executado(s), nos termos do art. 829, § 1º, do NCPC. 7. Não localizada a parte executada nem seus bens, intime-se o exequente para 
que promova o andamento do processo, indicando novo endereço para fi ns de citação, no prazo de 05 (cinco) dias. 8. Contudo, embora 
não localizada a parte executado, for verifi cada a existência de bens penhoráveis, proceder-se-a o Sr. Ofi cial de Justiça ao arresto dos 
referidos bens (art. 830 do CPC/15). 9. Havendo o arresto, nos 10 (dez) dias seguintes à sua efetivação, o Ofi cial de Justiça procurará 
o executado por 2 (duas) vezes em dias distintos; não o encontrando, certifi cará o ocorrido. 10. Saliento que, ocorrendo o disposto 
no item anterior, em havendo suspeita de ocultação, deverá o Sr. Ofi cial de Justiça realizar a citação com hora certa, certifi cando 
pormenorizadamente o ocorrido, conforme o art. 830, § 1º, do CPC/15. Cumpra-se. Batalha - AL, 06 de setembro de 2019. Amine Mafra 
Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: ELÂNIA MACIEL SANTANA (OAB 11953/AL) - Processo 0700446-71.2018.8.02.0204/01 - Cumprimento de sentença - 
Empréstimo consignado - AUTOR: Miguel Francisco Silva - 1 - Intime-se o devedor, por meio de sua advogada constituída nos autos - 
pág. 89 (CPC, art. 513, § 2º, I), para cumprir a sentença e quitar o débito correspondente no prazo de 15 (quinze) dias, este acrescido de 
eventuais custas processuais, na forma do art. 523 do CPC/15. 2. Outrossim, advirta-o de que acaso não seja efetuado tempestivamente 
o referido pagamento, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual. 3. 
No entanto, se efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão, no mesmo percentual retrocitado, sobre o restante 
da dívida, com fulcro no art. 523 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. 4. Consigne-se que transcorrido o prazo do “item 1”, sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos autos sua impugnação, conforme preceitua o art. 525 do CPC/15. 5. Com a comprovação do pagamento ou certifi cado o 
decurso do prazo concedido para o pagamento voluntário, à conclusão. Cumpra-se. Batalha - AL, 09 de setembro de 2019. Amine Mafra 
Chukr Conrado Juíza de Direito

ADV: JULIA QUEIROZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 396/AL), ADV: MARCEL MELO MOREIRA (OAB 12373/AL) - Processo 
0700529-58.2016.8.02.0204 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Camara Municipal de Batalha 
- REQUERIDO: Companhia Energética de Alagoas - CEAL - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO a parte autora, por seu Advogado, para que proceda a juntada do pagamento das custas fi nais 
cujo boleto está disponível na Pg.131, no prazo 05 dias.

Adenilson dos Santos Tenorio (OAB 15283/AL)
Adriano Silva de Lima (OAB 11157/AL)
Ana Karina Brito de Brito (OAB 7411B/AL)
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO (OAB 12469A/AL)
Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB 16983/PE)
Barnabé Cabral Toledo Netto (OAB 9250/AL)
Claudio Jose Ferreira de Lima Canuto (OAB 5821/AL)
DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL)
Denia Walquiria Bulhoes Barros (OAB 10142/AL)
Eduardo Henrique Tenório Wanderley (OAB 6617/AL)
Elânia Maciel Santana (OAB 11953/AL)
Ely Karine Oliveira Félix Simões (OAB 8048/AL)
Felipe Dantas de Carvalho (OAB 24313A/CE)
Francisco José Almeida de Oliveira (OAB 3773/AL)
Jair Lopes Ferreira da Silva (OAB 15236/AL)
João Victor Padilha Vilanova (OAB 14581/AL)
José Lukas Albuquerque de Menezes (OAB 15422/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 396/AL)
Julia Queiroz & Advogados Associados (OAB 39614/AL)
Leonardo José Dantas Carneiro (OAB 8584/AL)
Luciano da Silva Buratto (OAB 179235/SP)
Luiz Antonio Filippelli (OAB 56210/RS)
Marcel Melo Moreira (OAB 12373/AL)
Patrickson Carlos Santos (OAB 14956/AL)

Comarca de Boca da Mata

Vara do Único Ofício de Boca da Mata - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE BOCA DA MATA
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO ARAÚJO MASSOUD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FABRICIA DUDA DA COSTA GUIMARÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0386/2019
ADV: PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL) - Processo 0800022-18.2019.8.02.0005 - Processo de Apuração 

de Ato Infracional - Lesão Corporal - INFRATOR: J.E.S. - Teor do ato: Considerando que o adolescente José Eduardo da Silva, 
compareceu ao presente ato sem o acompanhamento de um advogado, bem como, manifestou seu interesse em ser patrocinado pela 
Defensoria Pública, contudo tendo em vista a impossibilidade justifi cada de comparecimento do Defensor Público lotado nesta comarca 
nomeio como advogado(a) para o ato o(a) Dr(a). Paulo Jorge Moreira Cabral Filho OAB/AL Nº 14176, fi xando desde os honorários 
advocatícios em 02 URH, nos moldes do art. 1º, pu da Resolução nº 01/06 que atualmente importam em R$ 306,20 (Trezentos e seis 
reais e vinte centavos) , cujo pagamento fi cará a cargo do Estado de Alagoas, a quem cabe a tutela dos hipossufi ciente. Intime-se o 
Estado de Alagoas desta decisão. Após, foram ouvidos o adolescente infrator e sua genitora, através do sistema de audiovisual. Em 
relação ao pedido de págs.80/82, consoante fundamentação registrada na mídia em anexo, INDEFIRO o pleito defensivo MANTENDO 
a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de JOSÉ EDUARDO DA SILVA. Outrossim,nos termos dos artigos 186,§ 3º do ECA, abra-se vista dos 
autos à Defensoria Pública e à advogada constituída para apresentação de defesa prévia, no prazo de 03 (três) dias. Outrossim, designo 
desde logo, o dia 26 de setembro de 2019 às 12hrs30min para realização de audiência em continuação, intimado-se as testemunhas 
arroladas pelo Ministério Público na representação e aquelas eventualmente arroladas pelos representados em sua defesas.

PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE BOCA DA MATA
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO ARAÚJO MASSOUD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FABRICIA DUDA DA COSTA GUIMARÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0383/2019
ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), ADV: SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP) - Processo 0000342-

14.2013.8.02.0005 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Volkswagen S/A - Considerando 
que a constituição de novo advogado não enseja a devolução de prazos processuais, indefi ro o pleito de fl . 198, neste sentido. Defi ro-o, 
todavia, quanto à anotação dos novos patronos no SAJ, o que deverá ser feito pelo Cartório. Inexistindo pendências processuais, 
retornem os autos ao arquivo. Intime-se.

Daniel Nunes Romero (OAB 168016/SP)
SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE BOCA DA MATA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0390/2019
ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES) - Processo 0000012-07.2019.8.02.0005 (apensado ao processo 0700507-

78.2017.8.02.0005) - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: M.E.R. - Autos n° 0000012-07.2019.8.02.0005 Ação: Execução 
de Alimentos Exequente: Maria Elisangela Rosalvo Executado: Claudisson dos Santos DESPACHO Em atenção a manifestação ofertada 
pelo Ministério Público (pág. 49), determino a intimação pessoal da exequente, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 
pagamento do débito alimentar em atraso, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Após, retornem conclusos. Boca 
da Mata(AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: PAULA SUZANA MAIA BONFIM BRASILEIRO (OAB 11283/AL) - Processo 0000072-53.2014.8.02.0005 - Cumprimento de 
sentença - Alimentos - AUTORA: Maria Danndara Gabriely Cabral de Souza - Autos n° 0000072-53.2014.8.02.0005 Ação: Cumprimento 
de Sentença Autor: Maria Danndara Gabriely Cabral de Souza Réu: Gabryel Fellipe Souza Araújo SENTENÇA Trata-se de requerimento 
de cumprimento de decisão interlocutória a qual fi xou alimentos provisórios a ser pago por Gabryel Fellipe Souza Araújo em favor de 
Maria Danndara Gabriely Cabral de Souza, esta representada por sua genitora, Sra. Zara Cristina da Silva Cabral, todos qualifi cados 
nos autos. Na sequência, após a adoção de todas as providências necessárias por este juízo, as partes noticiaram a realização acordo 
extrajudicial para pagamento do débito, perante a Defensoria Pública Estadual, requerendo, ao fi nal a devida homologação. Trouxeram 
documentos às págs. 149/151. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da homologação do acordo fi rmado 
entre os requerentes, conforme parecer de pág. 156. Em essencial, é o relatório. Fundamento e decido. Verifi co que as partes acordaram 
em relação ao débito alimentar exequendo, conforme termo de homologação de acostado às págs. 149/151. Ademais, à pág. 156, o 
representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente a pretensão das partes. Como cediço, podem as partes, a qualquer 
tempo, fi rmar ajuste para o fi m de prevenir ou pôr fi m a litígios. Nada impede, por outro lado, que o litígio cuja fi nalização é buscada 
pelas partes esteja já na fase de execução, o que é o caso dos autos. Outrossim, a existência de composição civil torna desnecessária a 
existência de um processo judicial, pois as partes, mediante acordo de vontades, resolvem pôr fi m ao confl ito de interesses e à pretensão 
resistida. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo fi rmado entre as partes págs. 149/151, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 
e, por conseguinte, julgo extinta a execução com fulcro no art. 487, III, “b”, c/c art. 318 e 771, todos do CPC. Ofi cie-se ao Município de 
Boca da Mata/AL, a fi m de que efetue os descontos dos alimentos na folha de pagamento do executado, na forma detalhada n o item “f)” 
do termo de acordo de págs. 149/151, enviando-se, inclusive, cópia do documento para ciência. Sem custas, nos termos do art. 90, §3°, 
do CPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de litigiosidade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Uma vez que o prazo 
recursal foi dispensado pelas partes, certifi que-se e após, arquivem-se os presentes autos, mediante a baixa necessária. Cumpra-se. 
Boca da Mata (AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: TANIA VAINSENCHER (OAB 20124/PE), ADV: JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS (OAB 9391/AL), ADV: RAYSSA 
DANTAS GAMA (OAB 10958/AL) - Processo 0000111-84.2013.8.02.0005 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - AUTOR: 
Jorge Cosmo da Silva - RÉ: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A e outro - Autos n° 0000111-84.2013.8.02.0005 Ação: Procedimento do 
Juizado Especial Cível Autor: Jorge Cosmo da Silva Réu: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A e outro DESPACHO Intime-se a parte 
autora a fi m de que se manifeste sobre a petição de págs. 376/379, bem como para que apresente o Documento Único de Transferência 
do veículo, conforme requerido à pág. 362, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Após, retornem os autos 
conclusos para análise. Boca da Mata (AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 11869/AL) - Processo 0000312-42.2014.8.02.0005 (apensado ao processo 
0700431-88.2016.8.02.0005) - Adoção - Adoção Nacional - REQUERENTE: M.S.V. e outro - Autos n° 0000312-42.2014.8.02.0005 Ação: 
Adoção Requerente: Maria Sônia Veloso e outro Requerido: Edvania Pereira da Silva DESPACHO Considerando que nos autos já existe 
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sentença (págs. 41/42), que por sua vez constou determinação para elaboração pelo CREAS de relatório de forma bimestral, dê-se 
vista ao Ministério Público, para que se manifeste, tendo em vista a juntada dos documentos de págs. 61/63, 65/67, 68/70, 72/74, 75/77, 
78/80, 82/84, 85/87, 88/90 e 91/94 dos autos. Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Boca da Mata(AL),10 de setembro de 2019. Bruno 
Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: NADJA APARECIDA SILVA DE ARAÚJO (OAB 6051B/AL) - Processo 0501115-12.2007.8.02.0005 (005.07.501115-2) - 
Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual / Alagoas - Autos n° 0501115-
12.2007.8.02.0005 Ação: Execução Fiscal Exequente: Fazenda Pública Estadual / Alagoas Executado: João Everaldo da Costa 
DESPACHO Antes de analisar o pedido de pág. 175 dos autos, determino a intimação da parte exequente, para que junte ao autos o 
valor atualizado da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Boca da Mata/AL, 10 de setembro de 
2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: SARAH GLLÊNDA DE ARAÚJO COSTA (OAB 16640/AL) - Processo 0700054-15.2019.8.02.0005 - Averiguação de Paternidade 
- Negatória de Paternidade - REQUERENTE: J.E.S. - Autos n° 0700054-15.2019.8.02.0005 Ação: Averiguação de Paternidade 
Requerente: José Elenilson da Silva Averiguado: Wyllamis Ezequiel da Silva DESPACHO Diante do teor da certidão de pág. 33 dos 
autos, determino o cancelamento da audiência designada para coleta de material genético, ao tempo que determino a intimação da 
patrona da causa, para que se manifeste, em 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para análise. Cumpra-se. Boca da Mata(AL), 10 
de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL) - Processo 0700054-83.2017.8.02.0005 - Procedimento Ordinário - Saúde - 
AUTOR: Pedro André dos Santos - Autos n° 0700054-83.2017.8.02.0005 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Pedro André dos Santos 
Réu: PROCURADORIA DO ESTADO DE ALAGOAS DESPACHO Considerando que o Banco do Brasil informou o cumprimento da 
ordem para restituição do valor remanescente (págs. 190/194) e que, o Estado devidamente intimado não se manifestou (pág. 198), 
determino ao cartório que certifi que quanto ao trânsito em julgado da sentença de pág. 136. Em caso positivo, arquive-se. Boca da Mata/
AL, 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL), ADV: LIDIANE KRISTINE ROCHA MONTEIRO (OAB 7515/AL) - Processo 
0700156-71.2018.8.02.0005 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTORA: M.A.O.S. - RÉU: J.F.C.S. - Autos n° 0700156-71.2018.8.02.0005 
Ação: Divórcio Litigioso Autor: Maria Aparecida Orlando dos Santos Réu: José Fabio Correia de Souza SENTENÇA Trata-se de ação 
divórcio litigioso proposto por MARIA APARECIDA ORLANDO DOS SANTOS em face de JOSÉ FÁBIO CORREIA DE SOUZA, ambos 
qualifi cados nos autos, alegando, em síntese, que contraiu matrimônio em 13/12/1988, sob o regime de comunhão parcial de bens, 
tendo durante a união nascido apenas uma fi lha, atualmente maior a capaz e não adquirido bens em comum. Com a inicial, vieram 
os documentos de págs. 04/10. Decisão de pág. 11 dos autos, foi conferido os benefi cios da justiça gratuita e determinado a citação 
da parte ré para apresentar reposta à inicial. Ato contínuo, fora determinado a realização de diligências para localização do endereço 
do requerido (pág. 30). Na sequência, com a informação de pág. 33, expediu-se mandado para citação do réu, que, contudo, não fora 
localizado, conforme se observa da certidão de pág. 43. Por oportuno, fora nomeado curador especial em favor do requerido (pág. 47); 
o qual apresentou contestação por negativa geral às págs. 50/52. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Trata-se de pleito atinente 
à decretação de divórcio. Pois bem. O Código Civil de 2002, em seu art. 1.571, prevê o divórcio como causa do término do vínculo 
conjugal. Por sua vez, o seu art. 1.580, §2º, preconizava que o divórcio poderia ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso 
de comprovada separação de fato por mais de dois anos. Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, o lapso 
temporal de 02 (dois) anos deixou de ser requisito para a decretação do divórcio de um casal, sendo dispensável, assim, a produção de 
prova nesse sentido. De fato, esta é a redação da referida Emenda Constitucional: “Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais 
de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos”. Em análise do caso em testilha, entendo que razão não 
há para negar o pedido formulado pela parte autora, uma vez manifestada a sua intenção em se divorciar; sobretudo considerando-
se que as partes se encontram separadas de fato há um tempo considerável. Ademais, não sobrevém interesse de fi lho menor e não 
existem bens a partilhar. Assim, verifi cada a regulamentação das questões dispostas em lei, o divórcio do casal é providência da qual 
não se pode afastar. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECRETAR o divórcio de MARIA APARECIDA ORLANDO 
DOS SANTOS E JOSÉ FÁBIO CORREIA DE SOUZA, com fundamento no art. 226, §6º, da Constituição Federal, resolvendo o mérito 
nos termos do art. 487, I, do CPC. Em decorrência deste divórcio, retorna a postulante a utilizar o nome de solteira, qual seja: Maria 
Aparecida Orlando dos Santos. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 
10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2º e 90), cuja exigibilidade deverá fi car suspensa pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a contar 
do trânsito em julgado da presente, por deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, expeça-se o mandado de averbação ao 
Cartório de Registro Civil e dê-se a baixa na distribuição, arquivando-se os autos na sequência. Cumpra-se. Boca da Mata/AL, 10 de 
setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: LIDIANE KRISTINE ROCHA MONTEIRO (OAB 7515/AL) - Processo 0700170-21.2019.8.02.0005 - Divórcio Litigioso - 
Dissolução - AUTORA: E.A.S. - Autos n° 0700170-21.2019.8.02.0005 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Ednete Atanásio da Silva Réu: 
Elinaldo Roberto da Silva DESPACHO Ante a informação do endereço atualizado do demandado (pág. 28), determino a expedição de 
nova carta precatória para sua citação, a fi m de responder a presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, 
intime-o para proceder ao imediato cumprimento da decisão que fi xou alimentos provisórios. Adote-se as providências necessárias ao 
cumprimento. Boca da Mata(AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: ALBERTO JORGE DE FARIAS (OAB 2860/AL) - Processo 0700198-28.2015.8.02.0005 - Ação Penal - Procedimento 
Sumaríssimo - Lesão Corporal - INDICIADO: Tássio Januário de Araújo - Atenda-se ao requerido pelo Representante do Ministério 
Público no requerimento de págs.140/141, expedindo-se cartas precatórias para: 1. oitiva da vítima EMANUEL ALVES DE MELO no 
endereço informado à pág. 141, e 2. Colheita do depoimento da testemunha arrolada pela acusação PAULA GICLEIA DOS SANTOS, 
no endereço informado à pág. 141; 3. realização do interrogatório do réu TÁSSIO JANUÁRIO DE ARAÚJO, devendo ser direcionado ao 
juízo onde se encontra preso consoante certidão de págs. 147. Instruam-se, as deprecatas com cópia das principais peças processuais 
(em especial, denúncia; inquérito policial e peça que arrola as testemunhas) e reiterem-se as homenagens de estilo. Com o retorno das 
precatórias, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as alegações fi nais, em forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias; 
em seguida à Defensoria Pública, para a apresentação de seus memorias, no mesmo prazo, nos termos do artigo 403, § 3º do Código 
de Processo Penal. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública do presente despacho. Boca da Mata(AL), 10 de setembro 
de 2019.

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL) - Processo 0700253-37.2019.8.02.0005 - Procedimento Ordinário - Saúde - 
AUTOR: José Carlos dos Santos - Autos n° 0700253-37.2019.8.02.0005 Ação: Procedimento Ordinário Autor: José Carlos dos Santos 
Réu: PROCURADORIA DO ESTADO DE ALAGOAS DESPACHO De logo, determino ao cartório que identifi que o processo com a tarja 
de “urgente” em virtude do direito à saúde objeto desta ação. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar quanto ao 
cumprimento da liminar concedida às págs. 23/27 dos autos. No mais, ante a juntada de contestação pelo réu, intime-se o autor, para 
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querendo apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem conclusos para análise. Cumpra-se. Boca da 
Mata(AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: BERTOLDO BARBOSA DA SILVA NETO (OAB 13548/AL) - Processo 0700302-15.2018.8.02.0005 - Procedimento Ordinário - 
Reconhecimento / Dissolução - AUTORA: M.Q.S.R. - Autos n° 0700302-15.2018.8.02.0005 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Maria 
Quitéria dos Santos Raimundo Réu: Michel dos Santos da Silva e outros SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de união estável 
post mortem proposta por MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS RAIMUNDO em face Michel dos Santos Silva, Maria Gilvonete dos Santos 
Silva e Gabriela dos Santos Silva, herdeiros de Manoel José da Silva, falecido em 04.10.2014, em que a parte autora busca provimento 
jurisdicional que declare a existência da união estável que manteve com o de cujus até a data de sua morte. Narrou a inicial que a autora 
conviveu, de forma contínua, duradoura e pública, sob o mesmo teto, com o falecido, como se casados fossem. Aduziu que, em função 
da maneira como conviviam, apesar de não terem ofi cializado a relação através do matrimônio, eram ela e o de cujus reconhecidos 
pela sociedade como casados. Acrescentou que, do relacionamento com o falecido, advieram 03 (três) fi lhos, ambos fi gurando no 
polo passivo da ação. Por esses motivos, a parte autora pleiteou fosse reconhecida e declarada a união estável que manteve com 
o de cujus. Trouxe documentos às págs. 05/12. Determinada a citação dos requeridos, os mesmos foram devidamente citados, sem 
que apresentassem contestação - certidão de decurso de prazo às págs. 27 e 68. Ante a ausência de interesse de incapaz no feito, 
os autos não foram encaminhados ao Ministério Público. Vieram-me os autos conclusos. É, em síntese, o relatório. Fundamento e 
decido. Exordialmente, esclareço que, em virtude da ausência de contestação por partes dos requeridos e da existência de ampla prova 
documental acostada a inicial, não há necessidade de produção de outras prova em audiência, sendo o caso, destarte, de julgamento 
antecipado da lide, na forma do art. 355, I do CPC. Como é cediço, o art. 226, § 3º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, in verbis, reconhece a união estável como uma entidade familiar, tornando-a hábil a criar direitos e obrigações, equiparando-a 
ao casamento. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3º Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
Conforme pode se ver, a Magna Carta conferiu status de entidade familiar à união estável, todavia, não a delimitou, deixando para 
a legislação ordinária assim fazê-lo, circunstância que fez o Código Civil, em conjunto com algumas leis extravagantes, deslindar o 
instituto, conceituando e determinando algumas condições para sua caracterização. Nesse sentido, preleciona o art. 1.723 do CC/02 
que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, confi gurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de construção de família”, ou seja, a união estável nada mais é do que a aliança fi rmada entre 
duas pessoas com o objetivo de formar uma entidade familiar. Diante das ilações apresentadas, vislumbram-se alguns requisitos para 
caracterização da união estável, tais como a ausência de matrimônio civil válido e de impedimento matrimonial entre os conviventes, 
notoriedade de afeições recíprocas, honorabilidade, fi delidade ou lealdade e coabitação. No que se refere à ausência de matrimônio 
civil válido e de impedimento matrimonial, o art. 1.723, §1º do CC/02 assim preceitua: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar 
a união estável entre o homem e a mulher, confi gurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. § 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência 
do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Outro requisito indispensável é a publicidade da 
união estável frente à sociedade, ou seja, é necessário que a relação entre os companheiros seja vista como se um matrimônio fosse, 
conclusão esta extraída do comportamento diuturno apresentado por aqueles, como fi delidade, lealdade e até coabitada, por exemplo. O 
último pressuposto é o interesse em constituir família, de modo que só existirá uma união estável se os companheiros demonstrarem a 
intenção de viver em família, não bastando para a sua confi guração o simples fato de namorarem por um longo período de tempo ou de, 
até, conviverem sob o mesmo teto sem, no entanto, demonstrarem essa vontade de constituir uma família. No caso em comento, a parte 
autora afi rmou que conviveu em união estável com o falecido Manoel José da Silva, de forma pública, contínua e duradoura, pelo período 
de aproximadamente 27 (vinte e sete). Ao compulsar os documentos carreados à exordial, em especial, certidão do óbito de MANOEL 
JOSÉ, na qual consta como declarante do óbito a requerente (págs.8) e carteira de identidade dos fi lhos, onde fi gura como genitores 
a postulante e o de cujus (págs.10-12), verifi ca-se que a parte autora logrou êxito em comprovar sua afi rmação de que conviveu em 
regime de união estável com o falecido MANOEL JOSÉ DA SILVA. No que pertine ao período de convivência, ante a ausência de prova 
exata do início do relacionamento, estabeleço como marco inicial o nascimento da primeira fi lha MARIA GILVANETE DOS SANTOS 
SILVA, que ocorreu em 04/05/1987 (pág.10) . Ao passo que o termo, dada a inexistência de informação do término da convivência em 
período anterior, deve ser estabelecido como a data do falecimento do companheiro, qual seja: 04/10/2014 (pág.8). Dessa feita, os 
pleitos formulados na exordial devem ser julgados procedentes. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, resolvo o mérito da 
questão, acolhendo o pedido formulado na exordial, para, arrimado no art. 226, § 3º, da CF c/c o art. 1.723 do CC, reconhecer e declarar 
a existência de união estável entre MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS RAIMUNDO e MANOEL JOSÉ DA SILVA no período de 04/05/1987 
a 04/10/2014 . Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do 
valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), cuja exigibilidade fi ca suspensa em razão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98, §3º 
do CPC, por deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, expeça-se o mandado de 
averbação ao Cartório de Registro Civil, dê-se a baixa na distribuição e, após, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Boca da Mata/AL, 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL) - Processo 0700337-38.2019.8.02.0005 - Interdição - Capacidade - 
REQUERENTE: Ana Beatriz Florêncio da Silva - Autos nº: 0700337-38.2019.8.02.0005 Ação: Interdição Requerente: Ana Beatriz Florêncio 
da Silva Interditando: Wellington da Silva DECISÃO Cuida-se de ação de interdição com pedido de curatela provisória proposta por ANA 
BEATRIZ FLORÊNCIO DA SILVA em desfavor de seu irmão WELLINGTON DA SILVA, ambos já qualifi cados nos autos. Relata a parte 
autora, que o interditando é portador de Paralisia Cerebral CID. 10 G.80, não conseguindo se locomover, fi cando assim, inviabilizado de 
praticar os atos regulares da vida civil, necessitando, portanto, da nomeação da requerente como sua curadora, a fi m de resguardar os 
seus interesses. Expõe, ainda, que a genitora, outrora responsável pelos cuidados de Wellington faleceu; de modo que a postulante é 
quem atualmente desempenha a sua função. Juntou com a inicial os documentos de págs.08/16. Instado a se manifestar, o Ministério 
Público ofertou manifestação à pág. 22/23, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência. É o sucinto relatório. Fundamento e 
decido. Recebo a presente petição inicial, pois presentes seus requisitos de admissibilidade. Defi ro o pedido de Justiça Gratuita, com 
fulcro nos artigos 98 e seguintes do CPC. Trata-se de pleito atinente à interdição de Barbara Francisco. Pois bem. O Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência adaptou sistema jurídico às exigências da Convenção de Nova York de 2007. Tal tratado é relativo a direitos humanos 
e equivale às emendas constitucionais, conforme estabelece o art. 5º, §3º, da Constituição Federal, produzindo efeitos internamente 
já que fora promulgado pelo Decreto nº 6.949/09. A referida Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi ciência dispõe, em seu art. 
87, acerca da possibilidade de o juízo nomear curador provisório: “Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fi m de proteger os 
interesses da pessoa com defi ciência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofi cio ou a requerimento 
do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo 
Civil.” Além disso, a legislação processual civil ratifi ca a possibilidade de nomeação de curador provisório: “Art. 749. Incumbe ao autor, 
na petição inicial, especifi car os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para 
praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justifi cada a urgência, o juiz pode 
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nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.” Dessa forma, havendo autorização legal, verifi co que 
a hipótese é de tutela de urgência, razão pela qual passo a analisar seus requisitos. O art. 300, do CPC, dispõe que para a concessão 
de tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, se exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direitoe o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para além disso, o §3° desse mesmo artigo, pressupõe que tutela de urgência 
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem. No tocante a 
probabilidade do direito, entendo que restou comprovado tal requisito porquanto consta nos autos atestado médico no sentido de que há 
grave moléstia mental da demandada (pág.15), demonstrando que o interditando é portador de paralisia cerebral. Por sua vez, o risco, 
no caso concreto, se observa, pois o requerido, segundo a narrativa, não tem condições de praticar qualquer ato da vida civil, deduzindo-
se, portanto, que necessita de representação junto à previdência social e à instituição bancária, para recebimento de benefi cio, de nítido 
caráter alimentar. Por derradeiro, os efeitos da tutela de urgência satisfativa não podem ser irreversíveis. Assim, nesse passo, o juiz 
deve interpretar de acordo do direito provável, utilizando-se, para tanto, a norma da proporcionalidade. Esse requisito restou preenchido 
nos autos, porquanto situações existenciais do interditando devem prevalecer em detrimento de situações patrimoniais e burocáticas do 
Estado. Nessa perspectiva, verifi co o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência satisfativa. Ante o exposto, DEFIRO a tutela 
provisória de urgência satisfativa para conceder a curatela provisória de WELLINGTON DA SILVA à autora ANA BEATRIZ FLORÊNCIO 
DA SILVA . Intime-se a autora para que assuma o compromisso através de termo de curatela provisória no prazo de 05 (cinco) dias. 
Designo dia 09 de outubro de 2019, às 09:00 horas, no prédio deste Fórum, para realização de perícia medica no interditando, pelo que 
deve ser intimado a comparecer, estando munida com receituários e laudos médicos anteriores. Cite-se, por mandado, o interditando da 
presente ação, para querendo insurgir-se contra a pretensão autoral no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua citação. Em não sendo 
apresentada impugnação, intime-se a Defensoria Pública estadual para exercer a curadoria especial, consoante o arts. 72, parágrafo 
único, e art 752, §2º, ambos do CPC. Intime-se o interditando para, no 21/01/2020 às 9hrs00min, comparecer perante este magistrado, 
que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o 
que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas 
a termo as perguntas e respostas, na forma do art. 751 do CPC. A autora deve, igualmente, comparecer à audiência, trazendo consigo 
dois parentes ou pessoas próximas que conheçam a suposta enfermidade da interditanda, conforme o art. 751, §4°, CPC. Consigno 
que a alteração do rito procedimental, previsto nos arts.752 a 754 do CPC, justifi ca-se, com o propósito de, quando da realização da 
entrevista pessoal do interditando, o magistrado e as partes já estejam munidos da prova pericial, concedendo maiores elementos para 
colheita probatória. Outrossim, a medida comporta a concentração de atos em audiência una de instrução e julgamento, possibilitando a 
entrevista do interditando; a colheita do depoimento pessoal da parte autora e ainda de outras provas testemunhais. Elucido, por fi m, que 
a alteração procedimental, com a inversão da ordem de produção probatória, encontra autorização legal no art. 139, VI do CPC: Art. 139. 
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do confl ito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 
Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Boca da Mata , 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud 
Juiz de Direito

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL) - Processo 0700338-23.2019.8.02.0005 - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
AUTORA: M.J.F.S. - Autos n°: 0700338-23.2019.8.02.0005 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Maria Josilene Firmino dos Santos Réu: João 
Paulo Vicente da Silva Souza ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Alagoas, diante da decisão prolatada às fl s. 16/19, dou vista à(o) douta(o) representante do Ministério Público. Boca da Mata, 
09 de setembro de 2019 Fabricia Duda da Costa Guimarães Chefe de Secretaria

ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL) - Processo 0700371-47.2018.8.02.0005 - Procedimento Ordinário - Registro 
de Óbito após prazo legal - AUTOR: Taynan Januário de Araújo - Autos n° 0700371-47.2018.8.02.0005 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor: Taynan Januário de Araújo Réu: Maria Mercia Januário da Silva SENTENÇA Trata-se de ação de suprimento judicial de óbito 
proposta por TAYNAN JANUÁRIO DE ARAÚJO, na qual o autor alegou, em síntese, que no dia 01 de setembro de 2014, às 08 horas, 
no Hospital Santa Casa de São Miguel dos Campos/AL, faleceu sua genitora Maria Mércia Januário da Silva, tendo sido seu corpo 
velado na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia e sepultamento ocorrido no dia 02 de setembro de 2014. Ressaltou que a declaração 
de óbito foi extraviada, não possuindo sequer cópia do referido documento. No mais, tentou solicitar cópia junto ao Hospital, contudo, 
não teve sucesso. Por fi m, requereu os benefi cios da justiça gratuita assim como a procedência do pedido. Com a inicial, vieram os 
documentos de págs. 05/11. A audiência de instrução realizada (pág. 23), na qual se procedeu à oitiva das declarantes. Ato contínuo, 
fora determinado a expedição de ofícios para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Miguel e para à Prefeitura Municipal desta 
Comarca. Em respostas, foram anexas às informações de págs. 40 e 42/43 aos autos. Instado a se manifestar, o Ministério Público 
ofertou parecer à pág. 47. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Sendo a questão de mérito unicamente de direito, não havendo 
necessidade da produção de outras provas além das já existentes nos autos, conheço diretamente do pedido. A existência da pessoa 
natural termina com a morte, e o registro de óbito é tão importante à ordem pública quanto o registro de nascimento. Não se olvida que a 
Lei dos Registros Públicos fi xa prazos para que se proceda ao registro do falecimento da pessoa natural, mas a sua inobservância não 
deve conduzir o intérprete a concluir que, vencidos tais prazos, não se possa mais fazê-lo a posteriori. Ademais, reza o art. 109 da Lei 
de Registros Públicos que: “Quem pretender que se restaure, supra ou retifi que assentamento no registro civil, requererá, em petição 
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público 
e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado o óbito de 
Maria Mercia Januário da Silva, ocorrido em 01 de agosto de 2014, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos/
AL. Dessa feita, perfi lhando a opinião do Ministério Público, reputo consentânea a procedência do pedido da exordial. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, de modo que determino a expedição do competente mandado de assentamento de 
registro de óbito de MARIA MERCIA JANUÁRIO DA SILVA, ao competente Cartório de Registro Civil, prestando-se as informações 
necessárias para tanto e remetendo, inclusive, cópia dos documentos que instruem os autos, máxime a declaração de óbito e eventual 
guia/ofício de sepultamento, com fundamento no art. 109, da Lei. 6.015/73 c/c o art. 487, I, do CPC/15. Sem custas, nem honorários. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado. Cumpra-se. Boca da Mata/
AL, 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA (OAB 34718/PR), ADV: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA (OAB 8776/AL), ADV: MÁRCIA 
ZENIRA MENDONÇA NUNES PINTO (OAB 10890/AL) - Processo 0700398-98.2016.8.02.0005 - Cumprimento de sentença - Inclusão 
Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: A B Santos - Modas - Me - RÉU: Tnz Confeccoes - Eireli - Me - Autos n° 0700398-
98.2016.8.02.0005 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: A B Santos - Modas - Me Réu: Tnz Confeccoes - Eireli - Me SENTENÇA 
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual 
restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora do executado(a), conforme comprovante de págs. 
123/125, e certidão de pág 162. De acordo com o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95: §4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Tal dispositivo, não obstante se encontrar 
em artigo que versa a respeito da execução de título extrajudicial, é aplicável no cumprimento de sentença, conforme entendimento 
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fi rmado no enunciado nº 75 do FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do §4º do 53, da Lei 9.099/1995, 
também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 
execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). 
Ademais, ressalta-se que, a extinção do feito não traz prejuízo ao exequente, haja vista que, enquanto não se operar a prescrição, o 
processo poderá ser retomado quando encontrados bens do executado passíveis de penhora. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO 
DE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, sem prejuízo da 
manutenção do nome do executado no cartório distribuidor. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos com as cautelas de praxe. Sem custas nem honorários, conforme disciplina o artigo 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Boca da Mata (AL), 10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL) - Processo 0700421-73.2018.8.02.0005 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Qualifi cado - RÉU: José Ryan dos Santos - Processo n°: 0700421-73.2018.8.02.0005 Ação: Ação 
Penal de Competência do Júri Autor: Policia Civil do Estado de Alagoas e outro Réu: José Ryan dos Santos ATO ORDINATÓRIO De 
Ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno Araújo Massoud, solicite informações acerca do cumprimento da referida carta 
prcatória de fl s. 311/312. Boca da Mata, 10 de setembro de 2019 Fabricia Duda da Costa Guimarães Chefe de Secretaria

ADV: REGINALDO DA COSTA NEVES (OAB 2153/AL), ADV: CANDYCE BRASIL PARANHOS (OAB 8583/AL) - Processo 0701702-
57.2017.8.02.0051 - Divórcio Litigioso - Dissolução - AUTOR: Carlos André da Silva - REQUERIDA: Rozilda Terto dos Santos (Irmã da 
Jandira do Severino) - Autos n° 0701702-57.2017.8.02.0051 Ação: Divórcio Litigioso Autor: Carlos André da Silva Requerido: Rozilda 
Terto dos Santos (Irmã da Jandira do Severino) SENTENÇA Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por CARLOS ANDRÉ DA 
SILVA em face de ROZILDA TERTO DOS SANTOS, ambos qualifi cados nos autos. Aduz, na inicial, que contraiu matrimônio com a parte 
ré em 04 de abril de 2013, sob o regime de comunhão parcial de bens, estando, porém, separados de fato há um ano e oito meses, da 
data do ajuizamento da ação. Da união adveio uma fi lha, ROSANA TERTO DA SILVA, pelo que oferta espontaneamente alimentos em 
seu favor. No mais, afi rma que não adquiriram bens passiveis de partilha. Com a inicial, vieram os documentos de págs. 05/07. Conforme 
se observa do termo de assentada de págs. 33/34, fora determinado a remessa dos autos à este Juízo. Ato contínuo, em decisão de 
pág. 66, este Juízo ratifi cou os atos praticados pelo Juízo de Rio Largo/AL, bem como determinado a citação da parte requerida. Citada, 
a demandada deixou de apresentar contestação, conforme se observa da certidão de pág. 70. Instado a se manifestar, o Ministério 
Público ofertou parecer às págs. 74/75 dos autos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Trata-se de pleito atinente à decretação 
de divórcio, e prestação de alimentos. Prefacialmente insta consignar que, ocorrida a revelia, considerando-se incontroversa a existência 
da relação obrigacional e, especialmente, a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, impende 
o julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o art. 355, II, do CPC. Isto porque, consoante se observa da certidão de págs. 68, 
a requerida foi devidamente citada, deixando contudo de apresentar contestação no prazo legal (pág. 70). Pois bem. O Código Civil de 
2002, em seu art. 1.571, prevê o divórcio como causa do término do vínculo conjugal. Por sua vez, o seu art. 1.580, §2º, preconizava que 
o divórcio poderia ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, o lapso temporal de 02 (dois) anos deixou de ser requisito para a 
decretação do divórcio de um casal, sendo dispensável, assim, a produção de prova nesse sentido. De fato, esta é a redação da referida 
Emenda Constitucional: “Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por 
mais de 2 (dois) anos”. Em análise do caso em testilha, entendo que razão não há para negar o pedido formulado pela parte autora, uma 
vez manifestada a sua intenção em se divorciar, sobretudo considerando-se que as partes se encontram separadas de fato há um tempo 
considerável. Ademais, não se pode deixar de olvidar que a parte ré, não obstante citada, deixou transcorrer in albis o para apresentação 
de defesa, tornando-se revel, o que vem a atrair, destarte, a presunção de veracidade dos fatos articuladas pelo autor na petição inicial. 
Assim, verifi cada a regulamentação das questões dispostas em lei, o divórcio do casal é providência da qual não se pode afastar. 
Outrossim, a obrigação alimentar de que ora se trata é expressamente prevista no art. 229 da CF/88 e nos arts. 1.694 e ss do CC/02. Com 
efeito, nos termos do art. 1.695 do Código Civil, “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens sufi cientes, nem pode 
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu 
sustento”. Nesse contexto, no caso de fi lho que ainda não atingiu a maioridade, a hipossufi ciência (necessidade) é presumida (em razão 
de despesas naturais e corriqueiras com educação, saúde, moradia, lazer, alimentação, vestuário, medicamentos etc.), e, diga-se, não 
foi ilidida por prova em contrário, devendo, portanto, os pais contribuir para a manutenção de sua prole na proporção de seus recursos, 
consoante preconiza o art. 1.703 do Código Civil. Já no que concerne à possibilidade do alimentante, insta dizer que não há informações 
nos autos acerca da estimativa de seus ganhos e de suas despesas, além de não constar nos autos se o alimentante possui ou não 
outros dependentes, tendo somente defi nido sua atividade laborativa como trabalhador rural. No mais, quando intimada para contestar 
o pedido, a requerida não o fez, nem mesmo em relação ao quantum ofertado. Assim, faz-se entender que o valor outrora proposto a 
título de alimentos, na proporção de 15% (quinze por cento) do salário mínimo, é razoável, pode ser suportado pela postulante e supre 
as demandas materiais da fi lha. Assim, com base no binômio necessidade dos alimentandos X possibilidade do alimentante, entendo 
que os alimentos devem ser fi xados no patamar de 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente, 
mediante depósito na conta bancária da genitora da menor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, 
a fi m de decretar o divórcio de CARLOS ANDRÉ DA SILVA e ROZILDA TERTO DOS SANTOS, o que faço com base no art. 226, § 6º, 
da CF/88; bem como fi xar o pagamento de alimentos em favor da fi lha ROSANA TERTO DA SILVA, conforme ofertado, na proporção de 
15% (quinze por cento) da remuneração líquida, a serem depositados no dia 30 (trinta) de cada mês, ao passo que extingo o feito com 
resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Deve a prestação alimentar ser transferida diretamente à conta bancária 
da genitora. Informo, por oportuno, que deve incidir, no cálculo da pensão, para fi ns de desconto dos alimentos, todas as verbas de 
caráter permanente (como o salário-base, os adicionais por tempo de serviço e o 13° salário). No que tange às horas extras, se pagas 
habitualmente, devem ser incluídas no cálculo da pensão alimentícia. Deve-se inserir, também, no cálculo o terço constitucional de férias 
pago aos empregados em geral, por se tratar de verba não indenizatória e permanentemente incorporada à remuneração. E, na mesma 
senda, eventuais parcelas percebidas a título de participação nos lucros e resultados da empresa empregadora, igualmente, devem 
integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, quando fi xada em percentual sobre os rendimentos. Devem ser excluídas, de outra 
banda, as verbas recebidas eventualmente, como os abonos salariais anuais (PIS/PASEP), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor 
de uma anualidade dos alimentos arbitrados. Com o trânsito em julgado, devidamente certifi cado, expeça-se o mandado de averbação 
ao Cartório de Registro Civil e dê-se a baixa na distribuição, arquivando-se os autos na sequência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Boca da Mata/AL,10 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Juiz de Direito

ADV: LIDIANE KRISTHINE ROCHA MONTEIRO (OAB 2/DF), ADV: PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL) 
- Processo 0800022-18.2019.8.02.0005 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Lesão Corporal - INFRATOR: J.E.S. - Autos n°: 
0800022-18.2019.8.02.0005 Ação: Processo de Apuração de Ato Infracional Ministério Público: Ministério Público da Comarca de Boca 
da Mata/al e outro Infrator: José Eduardo da Silva ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da Corregedoria-
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Geral da Justiça do Estado de Alagoas, face ao disposto nas fl s. 85/86, dou vista à(o) douta(o) representante do Ministério Público. Boca 
da Mata, 09 de setembro de 2019. Fabricia Duda da Costa Guimarães Chefe de Secretaria

Alberto Jorge de Farias (OAB 2860/AL)
Bertoldo Barbosa da Silva Neto (OAB 13548/AL)
Candyce Brasil Paranhos (OAB 8583/AL)
Henrique da Graça Vieira (OAB 8776/AL)
José Luiz Vasconcellos dos Anjos (OAB 9391/AL)
Lidiane Kristhine Rocha Monteiro (OAB 2/DF)
Lidiane Kristine Rocha Monteiro (OAB 7515/AL)
Lívia Telles Risso (OAB 11695/ES)
Márcia Zenira Mendonça Nunes Pinto (OAB 10890/AL)
Maurício Gonçalves Pereira (OAB 34718/PR)
Nadja Aparecida Silva de Araújo (OAB 6051B/AL)
Ney Costa Alcântara de Oliveira Filho (OAB 11869/AL)
Paula Suzana Maia Bonfi m Brasileiro (OAB 11283/AL)
PAULO JORGE MOREIRA CABARL FILHO (OAB 14176/AL)
Rayssa Dantas Gama (OAB 10958/AL)
Reginaldo da Costa Neves (OAB 2153/AL)
Sarah Gllênda de Araújo Costa (OAB 16640/AL)
Tania Vainsencher (OAB 20124/PE)

Vara do Único Ofício de Boca da Mata - Atos Cartorários e Editais

JUÍZO DE DIREITO DA Vara do Único Ofício de Boca da Mata
Secretaria de Processamento Unifi cado - SPU

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS)

O(A) Dr.(ª) Bruno Araújo Massoud, Juiz de Direito desta Boca da Mata, Estado de Alagoas, na forma da lei etc...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse Juízo e Cartório da ÚnicaVara do 
Único Ofício de Boca da Mata, nos termos dos autos da Ação de Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo, tombada sob nº 0700173-
73.2019.8.02.0005, que tem como Autor: Ministério Público Estadual e outro(s) e Réu(s): WILLAMES DOS SANTOS SILVA, Brasileira, 
Amasiado, Desempregado, RG 4034075-9, com endereço à Rua das Hortências, 1362, Bela Vista, CEP 78450-000, Nova Mutum - MT. 
Estando o(a) Réu em local incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, fi ca o(a) mesmo(a) CITADO(A) pelo presente, 
para responder aos termos da presente ação penal, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 396, do CPP (redação 
da lei nº 11.719/2008). E para que não se alegue ignorância, mandei passar o presente edital, que será afi xado no átrio deste Fórum e 
publicado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta cidade de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 06 de setembro 
de 2019. Eu,______(João Carlos de Almeida Borges), Estagiário(a), o digitei; e eu, Fabricia Duda da Costa Guimarães, o conferi e 
subscrevi.

Bruno Araújo Massoud
Juiz de Direito

Comarca de Cacimbinhas

Vara do Único Ofício de Cacimbinhas - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CACIMBINHAS
JUIZ(A) DE DIREITO LISANDRO SUASSUNA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE LUCINDO ELEOTÉRIO SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0382/2019
ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL) - Processo 0000159-64.2018.8.02.0006 (apensado ao processo 0000246-

25.2015.8.02.0006) - Execução da Pena - Pena Restritiva de Direitos - REEDUCANDO: Aldenor Roberto da Silva - LSOL PENAL - 
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA PENA SENTENÇA Trata-se de processo de execução da pena 
imposta a Aldenor Roberto da Silva na sentença juntada aos autos. Observa-se que a execução da pena privativa de liberdade foi 
suspensa, a fi m de que o apenado cumprisse algumas condições durante o período de prova. Consta nos autos comprovantes dando 
conta do cumprimento integral das condições estipuladas. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se pronunciou 
pela extinção da punibilidade. Verifi co, à luz do(s) documento(s) juntado(s) aos autos, que houve cumprimento integral das condições da 
suspensão da pena. Ante o exposto, declaro, com fulcro no art. 66, II, da Lei 7.210/84, extinta a punibilidade de Aldenor Roberto da Silva, 
em razão do cumprimento integral das condições estipuladas por ocasião da suspensão da pena. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Comunique-se. Com o trânsito em julgado, certifi cado nos autos, dê-se a devida baixa e, após, arquivem-se. Cacimbinhas/AL, 10 de 
setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de D

ADV: KLEBER REGO LOUREIRO LIMA (OAB 10255/AL), ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 
0000393-22.2013.8.02.0006 - Ação de Alimentos - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REQUERENTE: A Menor Fátima 
Lorrane dos Santos Rodrigues e outros - Autos n° 0000393-22.2013.8.02.0006 Classe Processual: Ação de Alimentos Requerente: A 
Menor Fátima Lorrane dos Santos Rodrigues e outros Requerido: Cláudio Rodrigues SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Cumprimento 
de Sentença em sede de Ação de Alimentos , que tem como partes as pessoas epígrafe, devidamente qualifi cados nos autos. Após o 
despacho inicial, as protocolaram pedido de homologação de acordo celebrado extrajudicialmente. Instado a se manifestar, o Ministério 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 396

Público pugnou pela homologação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 2. Fundamentação As partes 
conciliaram mesmo após a prolação de sentença, conforme se verifi ca dos autos. Tal fato é admissível em nossa jurisprudência, 
conforme se ver abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA QUE TRANSITOU EM 
JULGADO. CABIMENTO. RESPEITO A AUTONOMIA DE VONTADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
ARTIGO 269, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Tendo as partes pleiteado a homologação de acordo após a prolação de 
sentença que ainda transitou em julgado, deverá o Órgão Julgador, respeitando a autonomia de vontade, homologar o referido pleito; 
2. Homologação de acordo. Extinção do processo com resolução de mérito. Unanimidade. Por tal razão, os litigantes postularam pela 
respectiva homologação judicial, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Na forma do disposto no artigo 841 
do Código Civil “só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”. (Apelação n. 0000698-22.2004.8.02.0001 
/ Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva / Tribunal de Justiça de Alagoas / Data de Julgamento: 18/02/2016) No caso dos autos, resta 
evidente que o direito objeto da transação, além ser de natureza patrimonial, é disponível e lícito, sendo os litigantes plenamente capazes, 
sem olvidar o fato de que estão representados tecnicamente por seus advogados. Ademais, não existe proibição legal ao mencionado 
acordo e as obrigações assumidas são possíveis de serem cumpridas. Quanto a forma, a transação concretizada esta em harmonia com 
o disposto no artigo 842 do Código Civil. Portanto, outra medida não há a ser tomada por este juízo senão a homologação da transação. 
3. Dispositivo Ex positis, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes e para que surta seus efeitos legais, na forma do art. 842 
do Código Civil. Adotem-se as medidas necessárias. Após, arquivem-se os autos, com a devida baixa no SAJ. Providências necessárias. 
Cacimbinhas/AL, 02 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: DRA. EURIDES PEREIRA SOUTO ACIOLY (OAB 3947/AL) - Processo 0000935-40.2013.8.02.0006/01 - Cumprimento de 
sentença - Obrigações - AUTOR: José Remilton de Oliveira - Autos n° 0000935-40.2013.8.02.0006/01 Classe Processual: Cumprimento 
de Sentença Autor: José Remilton de Oliveira Réu: Nome Parte Principal Passiva\<\< Campo excluído do banco de dados \>\> DESPACHO 
1. Ao analisar os autos, observei que não há nos autos procuração conferindo poderes à advogada peticionante. 2. Ademais, tendo 
vista que a expedição de alvará em favor dos requerentes implicaria na transferência de titularidade post mortem dos valores objeto 
da presente execução, faz-se necessário informar à Fazenda Estadual para que ela possa adotar os procedimentos cabíveis. 3. Sendo 
assim, DETERMINO a intimação do Estado de Alagoas para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender pertinente; e, ato contínuo, 
a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos procuração habilitando a advogada peticionante a atuar em seu 
favor. 4. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. 5. Cumpra-se. CacimbinhasAL, 21 de 
agosto de 2019 ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: ANDRÉ FREITAS OLIVEIRA DA SILVA (OAB 6664/AL), ADV: NOEMIA FERNANDA CARVALHO WANDERLEY AMORIM (OAB 
14243/AL) - Processo 0700042-32.2018.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Liminar - AUTORA: Cícera Gomes da Silva Moraes - 
Autos n° 0700042-32.2018.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Cícera Gomes da Silva Moraes Réu: Municipio de 
Cacimbinhas SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência formulado por Cícera Gomes da 
Silva em detrimento do Município de Cacimbinhas/AL. 2. Alega a autora que, no exercício de 2015, submeteu-se a certame público 
promovido pelo município réu, o qual destinava-se a prover, dentre outros, 01 (um) cargo de psicólogo. O aludido certame foi regido pelo 
Edital nº 01/2015, tendo validade de 02 (dois) anos prorrogável por igual período. 3. Após a realização das respectivas provas, a autora 
restou aprovada na 2ª (segunda) colocação, tendo tal resultado sido homologado em 27 de outubro de 2016. 4. Embora não tenha sido 
aprovada dentro do número de vagas, a autora entende que possui direito subjetivo à nomeação, pois o município mantém 03 (três) 
outras psicólogas mediante vínculo precário, o que, segundo a autora, ocasiona uma preterição ao seu direito de ser nomeada e tomar 
posse no cargo público para o qual prestou concurso. 5. Por isso, requereu, em tutela de urgência, que fosse investida no cargo de 
psicóloga junto ao município réu. Requereu também, em caráter defi nitivo, a confi rmação da tutela de urgência ao fi nal do processo, de 
forma que a sua nomeação se tornasse defi nitiva. 6. Após receber a inicial, o presente juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela 
parte autora. 7. Ao apresentar a sua contestação, o município réu requereu a improcedência do pedido da autora em razão dos seguintes 
fundamentos: a) o edital previa apenas o provimento de 01 (uma) vaga para psicólogo, de forma que, tendo a autora sido aprovada fora 
do número de vagas, ela possui mera expectativa de direito; b) a contratação de profi ssionais mediante vínculo precário não gera direito 
subjetivo à nomeação; c) os profi ssionais contratados no âmbito do Cras, Creas, Nasf e Psf são remunerados mediante verba federal e 
não municipal e; d) o Município não possui recursos para prover mais de um cargo de psicólogo. 8. Relatados os fatos, passo a 
fundamentar e decidir. 2. Fundamentação 9. A causa de pedir constante da exordial corresponde ao tema Concurso Público. Assim, é 
pertinente asseverar que o concurso público confi gura um procedimento administrativo que visa a seleção do melhor candidato a ocupar 
um cargo ou emprego público, desempenhando suas funções de forma efi ciente e em observância aos princípios constitucionais da 
moralidade e legalidade, norteadores das atividades da Administração Pública. 10. Consoante Hely Lopes Meirelles, in Direito 
Administrativo Brasileiro, 22ª edição, SP: Malheiros: “O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para 
obter-se moralidade, efi ciência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os 
interessados que atendam aos requisitos da lei, consoante determina o art. 37, II, da CF”. 11. Desta feita, a principal fi nalidade da 
realização de um concurso é a seleção do melhor profi ssional a ocupar aquele cargo ou função pública, em razão das especifi cidades e 
relevância de tais cargos, cujas regras são determinadas no edital. 12. Nesse trilhar, o concurso público deve ser prestigiado e os 
candidatos aprovados devem ser tratados sob o viés do princípio da impessoalidade, da moralidade e da igualdade (art. 37, caput, da 
Constituição Federal). 13. In casu, aduz a parte autora que possui o direito subjetivo à nomeação para o cargo que foi aprovada. 14. 
Sobre o tema ‘direito subjetivo à nomeação’, transcrevo conclusão extraída de julgado emanado do ex. Supremo Tribunal Federal, nos 
autos do Recurso Extraordinário nº 837311/PI: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o 
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 
aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 
edital; 2 Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classifi cação; 3 Quando surgirem novas vagas, ou 
for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por 
parte da administração nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral). 
15. Analisando o julgamento realizado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o candidato aprovado fora do número de vagas 
previstas no edital do certame tem mera expectativa de direito. Todavia, tal expectativa de direito se transmuda em direito subjetivo à 
nomeação, desde que restem comprovados os seguintes aspectos: 1) surgimento de vaga durante a validade do certame, de acordo 
com o número de cargos criados por lei; 2) preterição dos candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, 
como ocorre nos casos de contratação precária de pessoas para exercer as funções do cargo vago. 16. Resumidamente, para que surja 
o direito subjetivo à nomeação de quem foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, deve se apresentar os seguintes 
aspectos: cargo vago criado por lei + necessidade da administração de preenchimento da referida vaga surgida durante a validade do 
certame + surgimento da vaga durante o prazo de validade do concurso. 17. Conforme narra a exordial, a autora foi aprovada na 2ª 
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(segunda) colocação no concurso para o cargo de Psicólogo (fl s. 45/46), sendo que apenas 01 vaga foi inicialmente oferecida pelo 
certame (fl . 14). No entanto alega a autora possuir direito subjetivo a nomeação em razão de ter sido preterida em sua nomeação de 
forma arbitrária e imotivada. 18. De acordo com a autora, tal preterição decorreu da manutenção de contratados mediante vínculo 
precário na função de psicólogo. 19. Inicialmente faz-se necessário observar que a simples manutenção de vínculos precários não gera 
direito subjetivo à nomeação. Isso porque o vínculo temporário e o vínculo defi nitivo são institutos diversos, com fundamentos distintos e 
buscam atender a diferentes necessidades da Administração. 20. O vínculo precário tem o objetivo de atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, sendo fi rmado por um prazo determinado e extinguindo-se após o prazo fi xado. O vínculo defi nitivo, 
por outro lado, presta-se a investir agentes públicos na realização de serviços públicos ordinariamente prestados pela Administração, 
perdurando indefi nidamente. 21. Diante desse contexto, a simples existência de contratos temporários não confi gura preterição ao 
direito de nomeação e investidura dos concursados em cargos públicos defi nitivos, ainda que a contratação temporária tenha sido 
realizada de forma irregular. 22. Na verdade, eventual ilegalidade na contratação temporária pode ensejar o desfazimento do vínculo e a 
responsabilização administrativa do gestor público, mas não a sua conversão em cargo público de provimento efetivo. 23. O raciocínio 
acima também foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos análogos. Nesse sentido, vejamos julgados representativos 
da aludida jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. 
NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. 
NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA 
PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classifi cam para além 
das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. 
Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades 
transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III 
da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se 
confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da 
preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos 
limites temporais legalmente fi xados não modifi ca sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a 
que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 
30/03/2017). ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO 
PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I - A 
impetrante não está classifi cada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é 
fi rme no sentido de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva 
não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de 
lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do 
STJ”. (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015). II - A mera expectativa de 
nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 
dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com 
preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. III - A paralela contratação de servidores 
temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da 
Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/03/2017, DJe 24/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. I - Embargo de declaração conhecidos como agravo interno. II - 
Trata-se de mandado de segurança impetrado com fulcro no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e abastecimento, constituído na não nomeação do Impetrante para o cargo de Fiscal Federal 
Agropecuário com formação em Medicina Veterinária para o Município de Jaguarão/RS, em decorrência de aprovação no concurso 
público regido pelo Edital n. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014, em suposta violação a seu direito líquido e certo. III - Preliminarmente, não 
há que se falar em incompetência da Autoridade impetrada, tendo em vista que o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por intermédio da Portaria n. 973, de 2.10.2014, efetuou a nomeação de 796 candidatos aprovados nas carreiras de 
Fiscal Federal Agropecuário, de atividades técnicas de fi scalização e do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE),conforme o 
disposto no Edital n° 1/2014, objeto da impetração. IV - Outrossim, é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas 
no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do 
surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em 
preenchê-los. Na hipótese dos autos, a classifi cação do impetrante ocorreu fora do número de vagas previsto para o Município de 
Jaguarão/RS, uma vez que o candidato alcançou a segunda colocação para o cargo de Fiscal Federal Agropecuário com formação em 
Medicina Veterinária e o edital previa apenas uma vaga para a referida localidade. Com efeito, além de necessitar a comprovação do 
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação do Impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da 
Administração em preenchê-las. Dessa forma, o impetrante não logrou êxito em demonstrar o seu direito de convocação. V - Ademais, é 
fato notório que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende às necessidades transitórias da 
Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para 
suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo 
que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos 
candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 
16/03/2017, DJe 24/03/2017. Na hipótese em tela, mutatis mutandis, apesar da existência contratos de terceirização, não há, nos autos, 
comprovação da existência de cargos efetivos vagos, de modo a amparar o pretendido direito do Recorrente à nomeação, não havendo 
que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via. VI - Por fi m, ressalta-se que tal verifi cação, quanto à existência de 
cargos vagos, de modo a alcançar o impetrante para a respectiva convocação, demandaria necessária dilação probatória, o que não se 
admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado 
em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 VII - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 
22.734/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 12/08/2019). 24. Esse entendimento já 
foi, inclusive, incorporado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo decidido no seguinte sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. CARGO DE ODONTÓLOGA. TESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ALEGADA PELO ENTE MUNICIPAL EM 
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CONTRARRAZÕES. AFASTADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO 
DEFLAGRADO PELO EDITAL N. 02/2012. A EXPECTATIVA DE DIREITO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 
APENAS SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO QUANDO, ALÉM DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA, DEMONSTRAR 
A EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO OU IRREGULARMENTE OCUPADO POR SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO 
PÚBLICO. CESSÃO DE SERVIDORES. COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS POR MEIO DA CESSÃO DE SERVIDORES NÃO 
PODE SER ENTENDIDA COMO PRETERIÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 
0721504-31.2016.8.02.0001; Relator (a):Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Câmara 
Cível; Data do julgamento: 22/08/2019; Data de registro: 23/08/2019). 25. Diante desse contexto, para que se possa falar em direito 
subjetivo à nomeação, cabe ao autor demonstrar a existência de cargos vagos e que foi preterido em sua nomeação de forma arbitrária. 
26. No entanto, no caso sob análise, observei que a autora não demonstrou nenhum dos dois requisitos. 27. No que tange à existência 
de cargos vagos, não há nada nos autos que demonstre a existência de vacância. Na verdade, ocorre o contrário. Pelo que se depreende 
dos autos, há um único cargo de psicólogo na estrutura administrativa do Município réu, o qual foi provido pela primeira colocada no 
concurso regido pelo Edital nº 001/2015. 28. No que tange à preterição à nomeação dos candidatos, há que se observar que, embora 
haja contratados temporários, não há provas de que tais profi ssionais estão exercendo cargos destinados a serem providos pelo 
concurso público. Ademais, os três contratos temporários cuja vigência foi demonstrada pela autora foram celebrados antes da 
homologação do concurso. 29. Sendo assim, considerando que a autora possui mera expectativa de direito à nomeação, faz-se imperioso 
reconhecer que a autora não possui direito à nomeação. 3. Dispositivo 30. Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 
487, I do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, confi rmando o que havia sido 
decidido ao julgar a tutela de urgência (fl s. 91 a 94). 31. Condeno a parte demandante nas custas processuais e em honorários 
advocatícios sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do Código de 
Processo Civil). 32. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 33. Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à 
intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código 
de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 34. Já na hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a 
tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 
35. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos autos, caso não 
haja qualquer pendência. 36. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 37. Cumpra-se. Cacimbinhas,04 de setembro de 2019. ASSINADO 
DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP), ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL), 
ADV: LUDMILLA VIEIRA NEVES (OAB 7585/AL) - Processo 0700049-29.2015.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Dano Moral - REQUERENTE: Yanara Araújo de Castro Cabral - REQUERIDO: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A - Autos n° 0700049-
29.2015.8.02.0006 Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: Yanara Araújo de Castro Cabral Requerido: 
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A SENTENÇA 1. Relatório 1. Dispensado o relatório, de acordo com o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 
2. Fundamentação 2. O rito sumaríssimo orienta-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. 3. O art. 51 da citada lei preconiza que o feito será extinto sem julgamento do 
mérito quando o autor deixar de comparecer a quaisquer das audiências do processo. 4. Por seu turno, o § 1º do art. 51 preconiza que 
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. 5. No caso dos autos, a autora 
deixou de comparecer à audiência designada, apesar de devidamente intimada (fl s. 97/98). 6. Verifi ca-se, portanto, a impossibilidade 
de prosseguimento do feito por impeditivo legal, já que a ausência da parte autora acarreta o arquivamento do processo. 7. Nesse 
sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO, EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA E COMPROVADA. EXTINÇÃO FORTE NO ART. 
51, I, LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. É da essência do juizado especial cível a presença pessoal da parte, sob pena de extinção 
do feito, conforme art. 51, I, da Lei 9.099/95. Inexistente comprovação da ausência, a extinção não merece ser relevada. RECURSO 
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005048103, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 
Silva Raabe, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71005048103 RS , Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 
Julgamento: 27/08/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2014). 3. Dispositivo 8. 
Diante das razões acima expostas, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei nº 9.099/95. 9. 
Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado nº 28 do FONAJE. Deixo de condená-la, todavia, 
em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do quanto exposto no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 10. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. 11. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para tomar conhecimento e, se for o caso, oferecer 
resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo em comento, certifi que-se nos autos se o 
recurso e o preparo foram juntados tempestivamente, e, em seguida, venham-me os autos conclusos. 12. Com o trânsito em julgado 
desta sentença, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o pagamento das custas processuais. No caso de 
inadimplemento, encaminhe-se certidão ao FUNJURIS. 13. Por fi m, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cacimbinhas/AL, 06 
de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTELisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: JOÃO LUIZ FORNAZARI DE ARAÚJO (OAB 6777/AL) - Processo 0700064-61.2016.8.02.0006 - Usucapião - Usucapião 
Extraordinária - AUTOR: Arthur Lima da Silva - Autos n° 0700064-61.2016.8.02.0006 Ação: Usucapião Autor: Arthur Lima da Silva Tipo 
Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível 
\>\> SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por Arthur Lima da Silva, qualifi cado na petição 
inicial, por intermédio de advogado constituído, requerendo que seja declarado, por sentença, o domínio do imóvel situado no Sítio 
Riacho do Mel, zona rural do Município de Cacimbinhas. 2. Alega o requerente que, há mais de 38 (tinta e oito) anos, detém a posse 
mansa e pacífi ca, sem interrupção, nem oposição, do imóvel descrito na exordial, motivo pelo qual teria direito à obtenção do título 
de domínio, por meio da propositura da presente ação. 3. Foram citados todos os confi nantes, bem como, por edital, os eventuais 
interessados. 4. Ato contínuo, as Fazendas Públicas foram cientifi cadas e não demonstraram interesse no feito. 6. Decorreu-se o prazo 
de lei sem apresentação de contestação. 7. O Ministério Público foi instado a se manifestar, no entanto, optou por não intervir no 
feito, em razão do que dispõe a Recomendação n° 34/2016 do CNMP. 8. É o relatório, no essencial. 9. Fundamento e decido. 2. 
Fundamentação 10. A demanda está apta a julgamento, pois é desnecessária a produção de provas orais em audiência, sendo a prova 
documental já colacionada aos autos sufi ciente para o deslinde da causa. Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito, na forma 
do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 11. A usucapião, segundo lição de PAULO LÔBO “é modo de aquisição originária da 
coisa imóvel, em virtude da posse contínua de alguém no tempo estabelecido em lei”. 12. No tocante aos requisitos formais exigidos 
em lei para a declaração de usucapião, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD lecionam que “três requisitos 
são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífi ca e o ‘animus 
domini’’. 11. Dessa feita, para analisar a usucapião, um requisito bastante relevante é o tempo, pois é com base nele que a posse será 
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convertida em propriedade, desde que atendidos os outros dois requisitos. 12. Nesse contexto, assegura o art. 1.238 do Código Civil 
Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro 
no Cartório de Registro de Imóveis. 13. Esta é a chamada “usucapião extraordinária”. 14. O segundo requisito formal da usucapião é a 
posse mansa e pacífi ca, que não poderá ser exercida sob estado de subordinação ao verdadeiro proprietário, oriunda de permissão ou 
tolerância, tampouco utilizando-se de violência ou clandestinidade. 15. Vale salientar que a mansidão e pacifi cidade na posse só tem 
fi m no instante em que há oposição judicial. O último requisito é o “animus domini”, ou seja, ânimo de dono, onde o possuidor sabe que 
não é dono do imóvel, contudo age como se fosse, buscando, com tal atitude, eliminar o antigo titular e converter-se em proprietário. 16. 
No caso em tela, restou comprovado pelas provas acostados aos autos (fl s. 08/17 e 22/34), que o usucapiente detém a posse do imóvel 
em questão há mais de 15 (quinze) anos, satisfazendo, dessa forma, o primeiro requisito dessa modalidade de aquisição originária da 
propriedade, qual seja, o tempo. 17. Em seguida, colhe-se dos autos que nenhum dos possíveis interessados apresentou resistência 
à pretensão da parte autora, ao passo em que as Fazendas Públicas esboçaram desinteresse na causas, preenchendo, destarte, o 
requisito da posse mansa e pacífi ca. 18. No mais, colhe-se da Certidão Negativa de Bens que não consta nenhum registro do referido 
imóvel (fl . 22). 19. Assim, resta evidente o preenchimento, pela parte autora, dos requisitos exigidos em lei, não restando outro caminho 
senão o do deferimento do pedido formulado na petição inicial. 3. Dispositivo 20. Ante o exposto, satisfeitas as exigências contidas no 
art. 1.238, caput, do Código Civil, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, DECLARO o domínio do requerente Arthur Lima da Silva, sobre o imóvel localizado no Sítio Riacho do Mel, zona rural 
do Município de Cacimbinhas/AL, com área total de 307.537,97 m² (trezentos e sete mil e quinhentos e trinta e sete vírgula noventa e 
sete metros quadrados), conforme memorial descritivo juntado aos autos (fl . 12/17). 21. Deixo de condenar em custas processuais. Sem 
honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de litígio. 22. Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas 
à intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do §1º do art. 1.010 
do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 23. Já na hipótese de serem opostos embargos de declaração, 
certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, em querendo, apresente 
suas contrarrazões. 24. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se o competente mandado ao Registro de Imóveis desta 
Comarca de Cacimbinhas a fi m de que seja devidamente transcrita e, após as formalidades legais, arquive-se, com a devida baixa. 25. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 26. Cumpra-se. Cacimbinhas,04 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro 
Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: CELSO T. L. PIRES SEGUNDO (OAB 11181/PB), ADV: CIRO VARCELON CONTIN SILVA (OAB 8663/AL) - Processo 
0700068-30.2018.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério - AUTOR: Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas - Sinteal - Autos n° 0700068-
30.2018.8.02.0006 Classe Processual: Procedimento Ordinário Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas - Sinteal 
Réu: Nome Parte Principal Passiva\<\< Campo excluído do banco de dados \>\> DESPACHO 1. Diante das informações trazidas pelo 
réu nas fl s. 169 a 609, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a documentação 
juntada. 2. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. 3. Cumpra-se. CacimbinhasAL, 06 de 
setembro de 2019 ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: FÁBIO BARBOSA MACHADO (OAB 9850/AL), ADV: DRA. EURIDES PEREIRA SOUTO ACIOLY (OAB 3947/AL) - Processo 
0700093-82.2014.8.02.0006 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: Y.L.T. - ALIMENTANT: E.T.S. - Autos n° 
0700093-82.2014.8.02.0006 Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Alimentando: YASMIN DE LIMA TAVARES Alimentante: 
ELIOMARQUES TAVARES DOS SANTOS SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação revisional de alimentos com pedido de 
antecipação de tutela formulado por Eliomarques Tavares dos Santos em detrimento de sua fi lha Yasmin de Lima Tavares, representada 
por sua genitora, a Sra. Alecia Oliveira de Lima. 2. Alega o autor que, em anterior ação de alimentos, foi condenado a pagar prestação 
alimentícia no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). No entanto, o autor sofreu uma redução em seus rendimentos, tendo 
passado a perceber o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 3. Em razão de tal alteração, o autor afi rma que tornou-se 
impossível arcar com a pensão de alimentos no valor estabelecido e, por isso, passou a pagar apenas R$ 100,00 (cem reais) a título de 
prestação de alimentos. 4. Diante desse contexto, requereu, em caráter antecipado, a redução do valor da pensão de alimentos de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) para R$ 100,00 (reais). Em caráter defi nitivo, requereu a confi rmação da tutela antecipada. 5. Após o 
recebimento da inicial, foi realizada audiência de conciliação, onde tentou-se uma composição amigável entre as partes. No entanto, a 
audiência restou frustrada, não tendo as partes chegado a um acordo. 6. Embora tenha sido regulamente intimada em audiência, a 
representante legal da menor deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. No entanto, por tratar-se de alimentos de 
pessoa menor, deixou-se de aplicar o efeito material da revelia. 7. Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo 
sido ouvidas duas testemunhas, a Sra. Lucineide Santos Vieira Silva e a Sra. Edleide Santos dos Anjos. Ambas confi rmaram que o autor 
trabalha dirigindo o ônibus escolar para a Prefeitura de Dois Riachos e que, pelo que sabem, ele não possui rendas extras. 8. Oportunizada 
a oitiva do Ministério Público, o seu membro afi rmou que o autor, embora tenha demonstrado a redução da sua possibilidade, não fez 
prova da necessidade da menor benefi ciária da pensão de alimentos e que, com a presente ação, o autor apenas buscou legalizar a 
decisão pessoal tomada pelo autor há muito tempo atrás, que seja a de pagar um valor menor de pensão. 9. Posteriormente, foi 
determinado ao autor que juntasse contracheque atualizado, em que demonstrasse a sua atual possibilidade. 10. Em atendimento à 
determinação judicial, o autor juntou contracheque referente à maio de 2018, que indica um provento líquido de R$ 1.191,30 (mil cento e 
noventa e um reais e trinta centavos). 11. Em razão da juntada de tal documento, foi oportunizado à parte ré se manifestar, tendo ela 
permanecido silente. Em seguida, foi dada vista ao Ministério Público, o qual pugno pela improcedência da ação. 12. Relatados os fatos, 
passo a fundamentar e decidir. 2. Fundamentação 13. O presente processo tem como objeto a redução da prestação de alimentos fi xada 
em favor da menor Yasmin de Lima Tavares, em razão da alteração no binômio necessidade-possibilidade. 14. De acordo com o autor, a 
redução dos seus vencimentos teriam gerado uma redução no aspecto da possibilidade, a qual seria apta a gerar uma diminuição no 
valor da pensão de alimentos. 15. Segundo a doutrina e a jurisprudência pátria, os elementos básicos que fundamentam o direito aos 
alimentos são o vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando. Ressalto que os dois 
últimos elementos são utilizados, ainda, como critérios de fi xação do quantum. 16. No que tange ao vinculo de parentesco, não há que 
se tecer maiores comentários, uma vez que tal circunstância não está sendo impugnada na presente ação e que já foi devidamente 
reconhecida na ação que deu origem à obrigação de alimentos aqui discutida. 17. Portanto, sendo incontroverso o vínculo de parentesco 
entre os menores e o alimentante, surge o dever deste de suprir as prestações necessárias para satisfação das necessidades vitais 
daqueles, que não podem provê-las por si, compreendendo o que é imprescindível à vida da pessoa. 18. O fundamento da obrigação de 
prestar alimentos a quem deles necessita decorre do princípio fundamental da solidariedade (art. 3º, I, da Constituição Federal), do 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e, ainda, do dever do pai de contribuir para 
o sustento da prole (art. 227 da Constituição Federal c/c art. 1.696 do Código Civil). 19. Feitas essas colocações, passo a análise do 
binômio NECESSIDADE x POSSIBILIDADE, a fi m de verifi car se o valor anteriormente fi xado a título de pensão de alimentos merece 
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revisão. 20. Com relação à variante NECESSIDADE, considerando que a ré é infante, tenho que o valor dos alimentos outrora fi xado 
seria razoável para fazer frente aos gastos relacionados à alimentação, educação, saúde, vestuário e lazer, permitindo-lhe um padrão de 
vida satisfatório dentro do contexto social em que vive e da realidade econômica experimentada até então. 21. Contudo, a necessidade 
não pode ser analisada isoladamente. É necessário que seja ponderada com a POSSIBILIDADE do alimentante. Afi nal, de nada 
adiantaria manter a obrigação alimentícia em valor cujo adimplemento seja materialmente impossível para o devedor. Sendo assim, 
cabe ao Juiz, a partir das provas produzidas, equalizar as duas vertentes da equação para se chegar ao valor justo. 22. No presente 
caso, o autor alega que, em razão da redução dos seus proventos, não consegue mais arcar com o valor da pensão anteriormente 
fi xado. Não obstante, ao ser instado a comprovar seus rendimentos, o autor juntou documento que demonstra que, na verdade, a sua 
possibilidade é ainda maior do que a existente quando da fi xação dos alimentos. Afi nal, conforme contracheque juntado à fl . 60, é 
possível observar que, além de um salário mínimo, o autor recebe também uma gratifi cação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 23. 
Em contrapartida, o autor não fez prova da redução da necessidade da credora dos alimentos. 24. Diante desse contexto, verifi cando-se 
que o autor não teve a sua possibilidade reduzida, mas sim ampliada, observo que a alteração ocorrida no binômio necessidade-
possibilidade não é apta a ensejar uma redução da pensão de alimentos anteriormente fi xada. 25. Sendo assim, faz-se necessário 
reconhecer a improcedência do pedido do autor e manter o valor da pensão de alimentos no patamar já fi xado. 3. Dispositivo. 26. Ex 
positis, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, mantendo assim a obrigação 
de alimentos fi xada em seu desfavor no patamar anteriormente fi xado. 27. Outrossim, condeno o autor ao pagamento das custas 
processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente, 
ante a gratuidade de justiça que ora defi ro, nos termos do § 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil. Anote-se, porém, que, durante 
esse período, o réu poderá vir a ser cobrado pelo pagamento do débito em testilha, se comprovada a superveniente aquisição de 
capacidade econômica para tanto. 28. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em razão de não ter havido 
a triangularização no presente processo, uma vez que a parte ré não constituiu advogado. 29. Em havendo interposição de recurso de 
apelação, dê-se vistas à intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na 
forma do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 30. Já na hipótese de serem opostos 
embargos de declaração, certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 31. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-
se com a baixa e arquivamento dos autos, caso não haja qualquer pendência. 32. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 33. Cumpra-se. 
Cacimbinhas,02 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: EMANUEL FONSECA LIMA (OAB 277777/SP) - Processo 0700133-59.2017.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Obrigações - AUTOR: Expedito de Oliveira Dantas - RÉU: Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran-sp - Autos 
n° 0700133-59.2017.8.02.0006 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo 
- Detran-sp Réu: Expedito de Oliveira Dantas DESPACHO 1. Considerando a natureza da presente ação, o estado em que encontram os 
autos e ainda a derradeira manifestação da parte autora, determino seja dado vistas a parte ré, para que informe se ainda há provas que 
pretende produzir, tendo em vista a possibilidade de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, NCPC. 2. Concedo o prazo 
de 05 dias, ressaltando que no silêncio da referida parte ou em se manifestando favorável, os autos devem retornar em conclusão. 3. 
Caso requeira a produção de novas provas, deverá, no mesmo prazo, indica-las, sob pena de não apreciação. 4. Intime-se. 5. Cumpra-
se. Cacimbinhas(AL), 07 de fevereiro de 2019. Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: VANESSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE (OAB 10410/AL), ADV: CLAUDIO JOSE FERREIRA DE LIMA CANUTO (OAB 5821/
AL), ADV: GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS CALLADO MACÊDO (OAB 9040/AL), ADV: MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO 
BARROS (OAB 13382/AL) - Processo 0700154-06.2015.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - AUTOR: 
Jailson Defensor - RÉU: Municipio de Dois Riacho- Estado de Alagoas - Autos n° 0700154-06.2015.8.02.0006 Ação: Procedimento 
Ordinário Autor: Jailson Defensor Réu: Municipio de Dois Riacho- Estado de Alagoas SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação 
ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Jailson Defensor em face do Município de Dois Riachos/AL. 2. Em sua inicial, 
a parte autora requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o pagamento do adicional de insalubridade no percentual 
de 40% (quarenta por cento) durante todo o período trabalhado pelo autor. Ainda, a título de antecipação de tutela, requereu o pagamento 
do mencionado adicional antes da oitiva do réu. 3. Para fundamentar o seu pleito, a parte autora arguiu que a percepção ao adicional de 
insalubridade goza de previsão constitucional (art. 7º, XXII e XXIII da CRFB/88), de previsão nas leis trabalhistas (art. 189 da CLT e 
NR15) e também no estatuto dos servidores municipais (art. 49, VII c/c art. 58 da Lei Municipal 137/98) e que faria jus ao aludido 
adicional com base na isonomia. 4. Ao contestar, o Município de Dois Riachos arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal relativa às 
parcelas anteriores a maio de 2010 e que o autor não teria direito ao adicional pleiteado em razão de não haver na legislação municipal 
regulamentação específi ca para o adicional, embora o estatuto dos servidores traga previsão genérica de tal parcela. 5. Em réplica, o 
autor apenas reiterou os argumentos suscitados na inicial. 6. Por fi m, foi questionado às partes se havia provas a produzir, tendo ambos 
deixado o prazo transcorrer in albis. 7. Relatados os fatos, passo a fundamentar e decidir. 2. Fundamentação 2.1 Do adicional de 
insalubridade devido aos servidores públicos 8. O adicional de insalubridade trata-se de um direito social constitucionalmente previsto no 
art. 7º, XXIII, o qual estabelece o seguinte: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 9. 
Embora tal direito não tenha sido expressamente estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 2º da Constituição Federal, é pacífi co, 
tanto na doutrina como na jurisprudência, que, se o estatuto de ente Federado que rege o servidor expressamente previr tal parcela, o 
adicional de insalubridade passará a constar do rol dos direitos sociais do servidor público. 10. No caso em caso comento, o autor ocupa 
cargo público junto ao Município de Dois Riachos/AL e, portanto, tem o seu vínculo regido pela Lei Municipal nº 137/98. 11. Ao tratar do 
adicional de insalubridade, o aludido estatuto dispôs no seguinte sentido: Art. 49 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta 
lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratifi cações e adicionais: (...) VII - gratifi cação pelo exercício de atividades insalubres e 
risco de vida. Art. 58 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou circunstâncias insalubres ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com riscos de vida, fazem jus a gratifi cação sobre o vencimento do cargo efetivo, de acordo com 
a legislação específi ca da matéria. 12. Sendo assim, é possível depreender que o legislador municipal quis contemplar o servidores 
municipais com o direito ao adicional de insalubridade. Contudo, há que se observar que, a exemplo do que ocorre com a maioria dos 
direitos sociais, a norma que previu o direito ao adicional de insalubridade é uma norma que depende de regulamentação para ter 
efetividade. 13. Em outras palavras, para a percepção do adicional de insalubridade, não basta a previsão genérica na lei local no 
sentido de prever a existência do direito a tal parcela, sendo necessário também que haja uma lei específi ca regulamentando quais são 
os agentes insalubres cujo contato enseja o pagamento do adicional e qual o percentual do pagamento. 14. Esse mesmo raciocínio foi 
adotado pelo ex. Supremo Tribunal Federal ao julgar casos análogos. Nesse sentido, transcrevo acórdão representativo da sua 
jurisprudência: Processo ARE 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15. DJe-267 16/12/2016 Julgamento 13 de Dezembro de 
2016 Relator Min. LUIZ FUX Decisão RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO 
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OS CRITÉRIOS EATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios 
autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 
constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: AGRAVO INTERNO EM REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 
15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.ATRIBUIÇÕES DO REFERIDO CARGO, AS QUAIS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS 
PELO ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA. INÚMEROS PRECEDENTES 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PIS/PASEP COMPROVADO O RECOLHIMENTO INDEVIDO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 
DIREITO ASSEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À MUNICIPALIDADE. ADIMPLEMENTO 
OBRIGATÓRIO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. DESPROVIMENTO. -Inexistindo lei municipal específi ca prevendo a percepção, 
pelos agentes comunitários de saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Isso porque tais agentes desempenham labor predominantemente preventivo, não constando suas atribuições da 
relação disposta no Anexo 14 do mencionado ato infralegal. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Nas razões do 
apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, XXIII, e 37, caput, da Constituição 
Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice na Súmula 280 do STF. É o 
relatório. DECIDO.O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de 
que é indispensável a regulamentação específi ca da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a 
fi m de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.Nesse sentido, cito o seguinte precedente: Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal 
apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais 
por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis signifi car que, quando algum 
deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter efi cácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar 
efi cácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a 
que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário 
conhecido, mas não provido. (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997). Nessa mesma linha de 
entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
12/5/2014. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 
2016. Ministro Luiz Fux Relator. 15. É importante registrar também que, em casos análogos, o Egrégrio Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas adotou o entendimento fi rmado pelo pela Suprema Corte. Por julgar pertinente, transcrevo alguns precedentes em que foi 
adotado o aludido entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL 
REGULAMENTADORA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PREVISÃO GENÉRICA. NECESSIDADE 
DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA 
REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do 
Processo: 0000329-39.2011.8.02.0052; Relator (a):Des. Klever Rêgo Loureiro; Comarca:Foro de São José da Laje; Órgão julgador: 2ª 
Câmara Cível; Data do julgamento: 15/08/2019; Data de registro: 20/08/2019). APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ausência de nulidade da sentença, uma vez que 
expôs de forma sufi ciente os fundamentos que embasaram a decisão, demonstrando os motivos que levaram à concordância com o 
laudo pericial; 2. O direito ao adicional de insalubridade não foi automaticamente aplicado aos servidores públicos, razão pela qual, a 
partir da edição da EC nº 19/98, passou a vigorar o entendimento de que os estatutários apenas gozarão dessa prerrogativa a partir da 
elaboração de legislação específi ca; 3. O Estatuto do Servidor do Porto Real do Colégio trata do assunto de forma programática, não 
havendo previsão específi ca regulamentando o direito ao referido benefício; 4. Ainda que conste nos autos prova técnica que ateste as 
supostas condições insalubres em que as autoras exercem suas atividades, para assegurar o direito subjetivo ao pagamento do adicional 
de insalubridade, mostra-se imprescindível lei regulamentadora prevendo os critérios de concessão e os percentuais devidos, sob pena 
de violação ao princípio da legalidade e da autonomia administrativa municipal; 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença 
no sentindo de indeferir o pleito Autoral. (Apelação Cível n. 0000623-54.2011.8.02.0032. 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Alcides Gusmão 
da Silva. Data do julgamento:05/03/2015). (sem grifos no original) DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PERCEBIMENTO RETROATIVO DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA NO PERÍODO 
REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. 1. O pagamento de adicional de insalubridade exige a existência de lei local descrevendo os parâmetros necessários à 
identifi cação da atividade insalubre, os graus de insalubridade e suas formas de aferição. O STF tem precedente da necessidade de lei 
local, em observância ao princípio da legalidade. 2. In casu, o autor já percebe o adicional de insalubridade, porém, o dever jurídico de 
pagamento, para a administração pública, somente passou a existir no ano de 2011, quando foi editada a lei local específi ca acima 
mencionada. 3. O pedido do autor é para perceber adicional de insalubridade retroativo, em período em que inexistia lei local prevendo 
a vantagem, o que é juridicamente inviável. 4. Recurso conhecido e provido. (TJAL. Apelação n.º 0000843-82.2008.8.02.0056 Servidor 
Público Civil 2ª Câmara Cível Relator:Des. Paulo Barros da Silva Lima. Data do julgamento: 18/12/2014). (sem grifos no original) 16. 
Portanto, conforme entendimento fi rmado na jurisprudência pátria, eventual previsão no estatuto jurídico do servidor, no sentido que ele 
faz jus ao adicional de insalubridade, deve ser encarada como uma previsão programática, em que o legislador permite a criação e 
regulamentação do benefício. 17. No entanto, enquanto essa regulamentação não for editada, não há que se falar em direito ao 
pagamento do adicional de insalubridade. 18. No caso sob análise, embora a Lei Municipal nº 137/98 preveja a existência do adicional 
de insalubridade, ela não trouxe o seu regramento de forma detalhada, tendo, inclusive, remetido à lei específi ca o dever de disciplinar 
em quais casos deve haver o pagamento do adicional e qual será o percentual em cada caso. 19. Nesse sentido, diante da ausência de 
lei regulamentadora, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade por parte do autor. 2.2 Da desnecessidade de apreciar 
os demais pedidos 20. Como consequência da conclusão acima exposta, entendo ser desnecessário analisar a prescrição quinquenal, 
pois não há que se falar em perda da pretensão de um direito que não cabe ao autor. 21. Da mesma forma, deixo de analisar a 
necessidade de perícia, pois, conforme entendimento jurisprudencial acima exposto, ainda que a perícia concluísse pela existência de 
insalubridade, não seria possível o pagamento do adicional respectivo por falta de norma regulamentadora. 3. Dispositivo 22. Ante o 
exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos 
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formulados na exordial. 23. Condeno a parte demandante nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, estes 
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do Código de Processo Civil). 24. No entanto, a 
respectiva exigibilidade deverá fi car suspensa pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente 
decisão, ante a gratuidade judiciária que ora defi ro, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Anote-se, porém, que, 
durante esse período, a parte poderá vir a ser cobrada pelo pagamento do débito em testilha, se comprovada a superveniente aquisição 
de capacidade econômica para tanto. Expeça-se certidão, encaminhando-a ao FUNJURIS. 25. Em havendo interposição de recurso de 
apelação, proceda-se com a intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do 
§1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 26. Já na hipótese de serem opostos embargos de 
declaração, certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 dias, em querendo, 
apresente suas contrarrazões. 27. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e 
arquivamento dos autos, caso não haja qualquer pendência. 28. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 29. Cumpra-se. Cacimbinhas/
AL,

ADV: DAVI BELTRÃO CAVALCANTI PORTELA (OAB 7633/AL), ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 
0700172-56.2017.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Francisco Araujo Barros - Autos n° 
0700172-56.2017.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Francisco Araujo Barros Réu: Feja - Faculdade Cesmac do Sertão 
SENTENÇA 1. Relatório. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pelo menor Francisco 
Araújo Barros, representado por seu genitor o Sr. José Emílio Tenório Barros em detrimento da Fundação Educacional Jayme de AltaVila 
- FEJAL - Centro Universitário CESMAC do Sertão. 2. Aduziu o autor estar matriculando e cursando o semestre fi nal do 3º ano do Ensino 
Médio, com previsão para conclusão em 14 de dezembro de 2017. Não obstante, antes de concluir o 3º ano do Ensino Médio, se 
inscreveu e foi aprovado no vestibular promovido pela instituição de ensino ré. 3. De acordo com o autor, embora tenha sido aprovado, o 
edital do vestibular exigiu que o estudante realizasse a matrícula na instituição fi nanceira até 30 de maio de 2017 e que tivesse 18 
(dezoito) anos completos ainda em 2017. 4. Embora ainda não tivesse preenchido todos os requisitos, estava na iminência de fazê-lo. 
No entanto, se fossem adotados os prazos do edital, o autor acabaria sendo obstado de se matricular e teria que se submeter novamente 
à realização do exame de vestibular. 5. Sendo assim requereu tutela antecipada no sentido obrigar à instituição ré a proceder a sua 
matrícula e que, ao fi nal do processo, fosse confi rmada a tutela de urgência, de forma a tornar a sua situação regular. 6. Ao receber a 
inicial, o presente juízo proferiu decisão favorável ao pleito autoral, permitindo, a título de tutela provisória de urgência, que ele efetuasse 
matrícula junto à instituição ré. 7. Ao contestar, a instituição ré arguiu que o processo seletivo para matrícula em instituição de nível 
superior tem o seu regramento imediato estabelecido pelo edital, o qual deve ser aplicado isonomicamente a todos os candidatos. 
Assim, afi rmou que o autor somente teve a sua inscrição obstada por não atender aos requisitos do edital e que entendimento em 
contrário implicaria em uma violação à isonomia. 8. Aduziu ainda a instituição ré que a exigência de conclusão do ensino médio para 
matrícula em instituição de ensino superior não trata-se de uma determinação do art. 44, II da Lei nº 9.394/96. 9. Ao fi nal, requereu a 
instituição ré a improcedência do pedido do autor. 10. Em seguida, o autor juntou documento comprovando a conclusão do ensino médio 
ainda em 2017. 11. Por fi m, ambas as partes foram questionadas sobre a necessidade de se produzir provas adicionais, tendo ambas se 
manifestado expressamente no sentido de não produzir novas provas. 12. Relatados os fatos, passo a fundamentar e decidir. 2. 
Fundamentação. 13. Ao tratar da educação de nível superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 estabeleceu que 
um dos requisitos para o acesso aos cursos de graduação no ensino superior é a classifi cação em processo seletivo e a conclusão do 
nível médio de ensino. Nesse sentido, vejamos o dispositivo legal: “Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: (...) II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classifi cados 
em processo seletivo”. 14. Diante desse contexto, a rigor, somente é possível a matrícula em instituição de nível superior mediante a 
prévia conclusão do ensino médio ou conclusão em outro curso que supra tal exigência, a exemplo do ensino supletivo. 15. Essa 
previsão normativa, se analisada isoladamente, é sufi ciente para evidenciar que o autor, por não ter concluído o ensino médio em 
momento prévio à matrícula, não poderia se matricular na instituição ré, ainda que tenha sido aprovado em processo seletivo. 16. 
Contudo, algumas outras circunstâncias precisam ser levadas em consideração no presente caso. 17. A primeira é que, conforme consta 
da declaração acostada à fl . 91 dos presentes autos, o autor concluiu o ensino médio ainda no exercício de 2017, de forma que passou 
a cumprir todos os requisitos necessários para cursar a graduação de nível superior antes do presente pronunciamento judicial. 18. A 
segunda circunstância que precisa ser observada é que, por força da liminar concedida na decisão de fl s. 57 a 64, o autor está cursando 
a sua graduação de nível superior desde 2017. Isso signifi ca que, muito provavelmente, o autor já concluiu 40% (quarenta por cento) da 
graduação. 19. Nesse sentido, considerando o adimplemento do requisito cuja ausência fundamentou a negativa de matrícula ao autor 
pelo réu e também o longo período pelo qual o autor vem cursando a graduação, seria irrazoável declarar a invalidade da sua matrícula 
e determinar que o autor submeta-se novamente ao vestibular e inicie novamente graduação do início. 20. Ademais, o próprio Superior 
Tribunal de Justiça, que é o guardião da legislação federal, entendeu que, embora o art. 44, II da Lei º 9.394/96 deva ser observado, a 
situação fática consolidada pelo tempo deve ser respeitada nos casos em que decorreu longo lapso temporal entre a liminar que permitiu 
a matrícula em instituição de nível superior e a decisão judicial que resolveu a situação em caráter defi nitivo. 21. Por julgar pertinente, 
transcrevo decisão representativa do aludido entendimento: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 51.112 - MT 
(2016/0123288-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO DECISÃO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM 
VESTIBULAR. APROVEITAMENTO DAS NOTAS DO ENEM. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E REALIZAÇÃO PARCIAL DO CURSO 
SUPERIOR. HIPÓTESE EM QUE A REALIDADE DOS FATOS DEVE SE SOBREPOR À ESTRITA LEGALIDADE VISANDO EVITAR 
PREJUÍZOS MAIORES. ACÓRDÃO LOCAL EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PRECEDENTES: RMS 51.354/
ES, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 9.9.2016; AGRG NO ARESP. 460.157/PI, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 
26.3.2014; RESP. 1.289.424/SE, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 19.6.2013; RESP. 194.782/ES, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJ 
29.3.1999, DENTRE INÚMEROS OUTROS TAMBÉM CITADOS NO CORPO DA DECISÃO. PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO 
DO APELO. RECURSO ORDINÁRIO DA IMPETRANTE AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança interposto por N. T. B., representada por PEDRO CÉLIO BRUMATI, contra acórdão prolatado pelo egrégio TJMT (fl s. 234). 
2. Nas razões do Apelo, a parte recorrente alegou que o acórdão fere de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, 
sobretudo do direito fundamental à Educação, pois há uma evidente vontade do legislador em preconizar e incentivar o acesso aos 
níveis mais elevados de ensino, não podendo a idade se impor à capacidade intelectual de cada pessoa. 3. Aponta ainda que o 
entendimento veiculado no acórdão recorrido apresenta dissenso interpretativo com julgados de outros tribunais e também desta Corte 
Superior. 4. Decisão de admissibilidade às fl s. 280. 5. É o relatório. 6. O recurso merece provimento. 7. As judiciosas alegações da parte 
recorrente são sufi cientes em demonstrar não apenas que a sobreposição da estrita legalidade à realidade dos fatos, na presente 
demanda, lhe causará um enorme prejuízo, porquanto não apenas fora provada meritoriamente para ingresso no Curso Superior de 
Enfermagem, como também demonstrou que a jurisprudência deste STJ posiciona-se em sentido oposto ao acórdão recorrido, razão 
pela qual está a merecer reforma. 8. Com efeito, a análise do conteúdo do julgado local é bastante para identifi car sua harmonia para 
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com a jurisprudência massifi cada deste STJ a respeito da consolidação do ingresso de estudante em curso superior, que se socorreu de 
exame supletivo especial para a obtenção do certifi cado de conclusão do ensino médio. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO 
CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) na hipótese de inscrição de aluna em exame supletivo especial, por ter ela obtido 
aprovação em exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de completar o ensino médio. 2. Dessume-se, portanto, que a Lei 
impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na 
idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 3. No caso vertente, ao que parece, a impetrante prestou o 
Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Medicina Veterinária na Universidade De Vila Velha, por força da liminar concedida 
em maio de 2014. Provavelmente, já se encontra adiantada no seu curso. Portanto, não se deve modifi car a situação consolidada, sob 
pena de contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que a estudante, 
benefi ciada com o provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito 
pleiteado inicialmente. 4. Precedentes: REsp. 1.262.673/SE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30.8.2011; REsp. 900.263/
RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12.12.2007; REsp. 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13.12.2004. 
5. Recurso Ordinário provido (RMS 51.354/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.9.2016). ² ² ² PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ENSINO. 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. 
SÚM. 283/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não há falar em violação do art. 535, inc. II, do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação sufi ciente para dirimir a 
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (...). 3. Conforme 
a orientação jurisprudencial do STJ, aplica-se a teoria do fato consumado nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade 
ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo em razão de ordem judicial 
concedida em mandado de segurança. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 460.157/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 
MARQUES, DJe 26.3.2014). ² ² ² PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REEXAME NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. RAZOABILIDADE. 
SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame 
supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade. 2. In casu, visto que o 
estudante se encontra matriculado e cursando o 3o. período do curso de Direito, não deve ser modifi cado o que foi anteriormente 
estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao 
ingresso na faculdade. 3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar 
desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial 
provido (REsp. 1.289.424/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 19.6.2013). ² ² ² RECURSO ESPECIAL. EXAME SUPLETIVO ESPECIAL. 
ESTUDANTE MENOR DE 21 ANOS. ARTIGO 26, § 1o., DA LEI N. 5692/71. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE DO 
ARTIGO 38, § 1o., II DA LEI No. 9394/96. NOVAS DIRETRIZES E BASES PARA A EDUCAÇÃO. (...). 2. Ainda que o artigo 26, § 1o., da 
Lei 5.692/71, disponha como condição à conclusão do Curso Supletivo a complementação da idade mínima de 21 anos, esta mesma lei, 
em seu artigo 14, § 4o., estatui que: Verifi cadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão admitir a adoção de critérios 
que permitem avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento, e a Lei n. 9394/96, em seu 
artigo 38, § 1o., II, reduziu o limite de idade para fi ns de prestação do Exame Supletivo de 2o. Grau. 3. In casu, a estudante prestou o 
Exame Supletivo Especial e efetivou a matrícula por força da liminar concedida, já estando cursando provavelmente o 4o. ou 5o. do 
Curso de Direito. Não se deve reverter a situação consolidada sob pena de se contrariar o bom senso. Estando em confl ito a lei e a 
justiça, o Julgador deve estar atento ao atendimento desta última. 4. Recurso Especial a que se nega provimento (REsp. 194.782/ES, 
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 29.3.1999). 9. Há ainda decisão monocrática de minha lavra, assim ementada: ADMINISTRATIVO, 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO MENOR 
DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO VESTIBULAR. INGRESSO UNIVERSITÁRIO OBSTADO. CONCLUSÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO LOCAL EM HARMONIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PRECEDENTES: RMS 51.354/ES, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 9.9.2016, RESP 194.782/
ES, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJ 29.3.1999, DENTRE OUTROS. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AREsp. 356/857/MG, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.3.2017). 10. Nesse mesmo sentido foi a brilhante manifestação do MPF, da lavra do ilustre 
Subprocurador-Geral da República FLAVIO GIRON; eis a ementa: Recurso Ordinário. Ensino superior. Matrícula. Medida liminar deferida. 
Certifi cado de conclusão de ensino médio antes da prolação da sentença. Princípio da razoabilidade. Aplicação da teoria do fato 
consumado. Precedentes do STJ. Parecer pelo conhecimento e provimento do Recurso (fl s. 290). 11. Ante o exposto, dá-se provimento 
ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, para conceder a ordem pleiteada, em conformidade com o Parecer Ministerial e a 
jurisprudência deste STJ. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 30 de maio de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
MINISTRO RELATOR (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 02/06/2017) 22. Tal entendimento também vem sendo adotado pelas 
1ª e 2ª Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Vejamos alguns precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CANDIDATO QUE, AO 
TEMPO DA MATRÍCULA NA FACULDADE, NÃO HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. MATRÍCULA DO 
ESTUDANTE = AGRAVANTE NO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA CONDICIONADA À: A)- COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 
ENTRE OS CURSOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR; B)- COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MATRÍCULA PERANTE A INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR; E, C)- APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCIDÊNCIA DOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. (Número do Processo: 0802833-05.2015.8.02.0000; Relator (a):Des. Paulo Barros da Silva Lima; 
Comarca:Foro de Plantão Cível da Capital; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 25/11/2015; Data de registro: 
28/11/2015). APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO 
ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. NÍVEL DE APRENDIZAGEM NECESSÁRIO DEMONSTRADO QUANDO DA APROVAÇÃO NO 
EXAME VESTIBULAR. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO 
DO ENSINO MÉDIO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. (Número do Processo: 0005070-41.2010.8.02.0058; Relator (a):Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento; Comarca:Foro de 
Arapiraca; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 05/02/2015; Data de registro: 11/02/2015). CONSTITUCIONAL E 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA. ÊXITO EM EXAME VESTIBULAR. CAPACIDADE AFERIDA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 
AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSTERGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TEORIA DO FATO 
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CONSUMADO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0801808-
88.2014.8.02.0000; Relator (a):Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do 
julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 28/03/2015)AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CANDIDATO QUE AO TEMPO DA MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE 
NÃO HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. DIREITO CONCEDIDO LIMINARMENTE. MATRÍCULA CONDICIONADA 
A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. (Número do Processo: 0802116-77.2013.8.02.0900; Relator (a):Des. Paulo Barros da Silva Lima; 
Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 27/11/2014; Data de registro: 02/12/2014). 23. Diante 
desse contexto, considerando que autor já concluiu o ensino médio, que demonstrou capacidade intelectual ao ser aprovado no exame 
ingresso na faculdade e que já está matriculado no curso há um longo tempo, não resta outra alternativa ao presente magistrado, salvo 
seguir a jurisprudência fi rmada no Superior Tribunal de Justiça e também no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para reconhecer 
o direito do autor a matricular-se junto à instituição de ensino ré no curso de Bacharelado em Direito na turma iniciada no segundo 
semestre de 2017 no turno da noite. 3. Dispositivo. 24. Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I do Código 
de Processo Civil, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para ratifi car a decisão liminar proferida nas 
fl s. 57 a 64, a qual determinou a matrícula do autor junto ao Centro Universitário CESMAC do Sertão, Palmeira dos Índios, no curso de 
Direito, período noturno. 25. Outrossim, condeno a parte demandada nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, 
estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 26. Em 
havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões 
no prazo de 15 dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de 
admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 27. Já na 
hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para 
que, no prazo de 05 dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 28. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 
certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos autos, caso não haja qualquer pendência. 29. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. 30. Cumpra-se. Cacimbinhas,29 de agosto de 2019. Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO (OAB 11514/PR), ADV: PAULO FERNANDO 0LIVEIRA SILVA (OAB 3704/AL), 
ADV: GUILHERME LUIZ GOMES JÚNIOR (OAB 42005/PR) - Processo 0700202-57.2018.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Dano Moral - AUTOR: Paulo Jacinto Neves - RÉU: Ferragens Negrao Comercial Ltda - Autos n° 0700202-57.2018.8.02.0006 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Paulo Jacinto Neves Réu: Ferragens Negrao Comercial Ltda SENTENÇA 1. Relatório 1. 
Dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 2. Fundamentação 2.1 Das preliminares A) Ilegitimidade ad causam da parte autora 
2. Arguiu a demandada que o autor é parte ilegítima para propor a presente ação, pois a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito 
foi feita no CNPJ da pessoa jurídica PAULO JACINTO NEVES 09886150459 (NEVES CONSTRUÇÕES). 3. Não obstante, deixo de 
apreciar a liminar suscitada no presente tópico para apreciá-la quando da análise do mérito, pois entendo que a análise sobre a parte 
ter ou não direito que alega, quando realizada após a instrução do processo, compõe o mérito da demanda. B) Impossibilidade jurídica 
do pedido 4. A parte demandada também arguiu que o pedido formulado pelo autor é juridicamente impossível e, por isso, lhe faltaria as 
condições da ação para poder seguir com a causa. 5. À presente preliminar se aplica o mesmo raciocínio adotado no tópico anterior no 
sentido de remeter sua análise ao mérito do processo. É que a possibilidade jurídica do pedido, após o advento do Código de Processo 
Civil de 2015, deixou de ser tratada como condição da ação e passou a ser analisada juntamente com o mérito da demanda. 2.2 Do mérito 
2.2.1. Da (in)ocorrência de dano moral indenizável 6. Aduziu a parte autora ter sofrido uma agressão aos seus direitos da personalidade 
apto a ensejar um dano moral e, por isso, requereu o pagamento de indenização. 7. De acordo com o autor, sua honra objetiva teria 
sido agredida em razão da conduta praticada pela pessoa jurídica demandada, consistente em inscrevê-lo perante cadastro de restrição 
ao crédito como consequência do não pagamento de uma dívida que o autor alega não ter contraído. 8. Ocorre que, conforme se 
extrai dos documentos juntados pelo próprio autor, a inscrição no cadastro de restrição ao crédito se deu em nome da pessoa jurídica 
PAULO JACINTO NEVES 09886150459, com nome fantasia NEVES CONSTRUÇÕES e inscrição no CNPJ nº 26.743.654/0001-34. Em 
outras palavras, a restrição creditícia não foi feita a partir do CPF do autor. 9. Ademais, há que se observar que em nenhum momento 
o autor juntou documentos aptos a demonstrar como a inscrição da aludida pessoa jurídica no cadastro de restrição ao crédito atingiu 
seus direitos da personalidade. Afi nal, se restasse comprovado que a inscrição é indevida, até poderia se vislumbrar uma agressão 
à reputação da pessoa jurídica apta a ensejar uma indenização. No entanto, diferentemente do que alega o autor, a negativação da 
pessoa jurídica não atinge a sua personalidade. 10. Diante desse contexto, é fundamental lembrar que a responsabilidade civil depende 
de alguns requisitos para restar confi gurada: a) conduta por parte do sujeito a quem se imputa a responsabilidade; b) dano sofrido 
por quem pleiteia a indenização; c) nexo causal entre a conduta do agressor e o dano suportado pela vítima e; e) culpa do causador 
do dano. 11. Para que haja o dever de indenizar, devem estar presentes todos os requisitos acima listados, podendo, nos casos de 
responsabilidade objetiva, ser dispensada a prova da culpa. 12. No caso sob análise, há que se observar que o autor sequer conseguiu 
demonstrar o dano por ele sofrido, pois, ainda que a negativação realizada fosse indevida, a agressão à honra objetiva (ou reputação, 
no caso das pessoas jurídicas) não teria sido por ele suportada, mas sim pela pessoa jurídica PAULO JACINTO NEVES. 13. Sendo 
assim, tendo em vista que o autor deixou de comprovar um dos elementos fundamentais da responsabilidade civil, que seja o dano, não 
há que se falar no dever de indenizar no presente caso. 2.2.2. Da (in)existência do débito 14. O autor também requereu que o presente 
juízo declarasse a inexistência do débito exigido pela empresa ré e que deu ensejo à negativação da pessoa jurídica PAULO JACINTO 
NEVES 09886150459 (NEVES CONSTRUÇÕES), bem como a devolução em duplicidade dos valores cobrados. 15. Novamente, há 
que se observar que o débito foi constituído PAULO JACINTO NEVES 09886150459 (NEVES CONSTRUÇÕES) e não em nome do 
autor enquanto pessoa física. 16. Sendo assim, considerando que o autor e a aludida pessoa jurídica possuem personalidades jurídicas 
próprias e distintas, e que a dívida tem como sujeito pessoa apenas a pessoa jurídica, observo que não assiste ao autor o direito de 
desconstituir a dívida cobrada, pois dele nada foi exigido. 3. Dispositivo 17. Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do 
art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. 18. Deixo de condenar nas 
custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do quanto exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 19. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. 20. Caso haja a apresentação de recurso, intime-se a parte recorrida para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias 
(art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, certifi que-se nos autos acerca 
da tempestividade do recurso interposto, vindo-me os autos conclusos em seguida. 21. Com o trânsito em julgado desta sentença, o 
que deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos autos. 22. Providências necessárias. Cacimbinhas/AL, 04 de 
setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: JUAREZ BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 14149/AL) - Processo 0700224-52.2017.8.02.0006 - Procedimento Ordinário 
- Antecipação de Tutela / Tutela Específi ca - REQUERENTE: Amanda Vieira da Silva - Autos n° 0700224-52.2017.8.02.0006 Ação: 
Procedimento Ordinário Requerente: Amanda Vieira da Silva Requerido: Prefeitura Municipal de Cacimbinhas SENTENÇA 1. Relatório 
1. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência formulado por Amanda Vieira da Silva em detrimento do Município de 
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Cacimbinhas/AL. 2. Alega a autora que, no exercício de 2015, submeteu-se a certame público promovido pelo município réu, o qual 
destinava-se a prover, dentre outros, 01 (um) cargo de psicólogo. O aludido certame foi regido pelo Edital nº 01/2015, tendo validade de 
02 (dois) anos prorrogável por igual período. 3. Após a realização das respectivas provas, a autora restou aprovada na 3ª (terceira) 
colocação, tendo tal resultado sido homologado em 27 de outubro de 2016. 4. Embora não tenha sido aprovada dentro do número de 
vagas, a autora entende que possui direito subjetivo à nomeação, pois o município mantém 03 (três) outras psicólogas na qualidade de 
contratadas temporárias, o que, segundo a autora, ocasiona uma preterição ao seu direito de ser nomeada e tomar posse no cargo 
público para o qual prestou concurso. 5. Por isso, requereu, em tutela de urgência, que fosse investida no cargo de psicóloga junto ao 
município réu. Requereu, também, em caráter defi nitivo, a confi rmação da tutela de urgência ao fi nal do processo, de forma que a sua 
nomeação se tornasse defi nitiva. 6. Após receber a inicial, o presente juízo deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, 
determinado a sua nomeação no cargo para o qual prestou concurso público. 7. Ao apresentar a sua contestação, o município réu 
requereu a improcedência do pedido da autora em razão dos seguintes fundamentos: a) o edital previa apenas o provimento de 01 (uma) 
vaga para psicólogo, de forma que, tendo a autora sido aprovada fora do número de vagas, ela possui mera expectativa de direito; b) a 
contratação de profi ssionais por tempo determinado não gera direito subjetivo à nomeação; c) os profi ssionais contratados no âmbito do 
Cras, Creas, Nasf e Psf são remunerados mediante verba federal e não municipal; d) se houvesse uma vaga adicional, seria necessário 
prover a 2ª colocada antes da autora e; e) o Município não possui recursos para prover mais de um cargo de psicólogo. 8. Relatados os 
fatos, passo a fundamentar e decidir. 2. Fundamentação 9. A causa de pedir constante da exordial é correspondente ao tema Concurso 
Público. Assim, é pertinente asseverar que o concurso público confi gura um procedimento administrativo que visa a seleção do melhor 
candidato a ocupar um cargo ou emprego público, desempenhando suas funções de forma efi ciente e em observância aos princípios 
constitucionais da moralidade e legalidade, norteadores das atividades da Administração Pública. 10. Consoante Hely Lopes Meirelles, 
in Direito Administrativo Brasileiro, 22ª edição, SP: Malheiros: “O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública 
para obter-se moralidade, efi ciência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os 
interessados que atendam aos requisitos da lei, consoante determina o art. 37, II, da CF”. 11. Desta feita, a principal fi nalidade da 
realização de um concurso é a seleção do melhor profi ssional a ocupar aquele cargo ou função pública, em razão das especifi cidades e 
relevância de tais cargos, cujas regras são determinadas no edital. 12. Nesse trilhar, o concurso público deve ser prestigiado e os 
candidatos aprovados devem ser tratados sob o viés do princípio da impessoalidade, da moralidade e da igualdade (art. 37, caput, da 
Constituição Federal). 13. In casu, aduz a parte autora que possui o direito subjetivo à nomeação para o cargo que foi aprovada. 14. 
Sobre o tema ‘direito subjetivo à nomeação’, transcrevo conclusão extraída de julgado emanado do ex. Supremo Tribunal Federal, nos 
autos do Recurso Extraordinário nº 837311/PI: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o 
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 
aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 
edital; 2 Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classifi cação; 3 Quando surgirem novas vagas, ou 
for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por 
parte da administração nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral). 
15. Analisando o julgamento realizado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o candidato aprovado fora do número de vagas 
previstas no edital do certame tem mera expectativa de direito. Todavia, tal expectativa de direito se transmuda em direito subjetivo à 
nomeação, desde que restem comprovados os seguintes aspectos: 1) surgimento de vaga durante a validade do certame, de acordo 
com o número de cargos criados por lei; 2) preterição dos candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, 
como ocorre nos casos de contratação precária de pessoas para exercer as funções do cargo vago. 16. Resumidamente, para que surja 
o direito subjetivo à nomeação de quem foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, deve se apresentar os seguintes 
aspectos: cargo vago criado por lei + necessidade da administração de preenchimento da referida vaga surgida durante a validade do 
certame + surgimento da vaga durante o prazo de validade do concurso. 17. Conforme narra a exordial, a autora foi aprovada na 3ª 
(terceira) colocação no concurso para o cargo de Psicólogo (fl s. 52/53), sendo que apenas 01 vaga foi inicialmente oferecida pelo 
certame (fl . 19). No entanto alega a autora possuir direito subjetivo a nomeação em razão de ter sido preterida em sua nomeação de 
forma arbitrária e imotivada. 18. De acordo com a autora, tal preterição decorreu da manutenção de contratados temporários na função 
de psicólogo. 19. Inicialmente faz-se necessário observar que a simples manutenção de contratos temporários não gera direito subjetivo 
à nomeação. Isso porque o vínculo temporário e o vínculo defi nitivo são institutos diversos, com fundamentos distintos e buscam atender 
a diferentes necessidades da Administração. 20. O vínculo temporário tem o objetivo de atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, sendo fi rmado por um prazo determinado e extinguindo-se após o prazo fi xado. O vínculo defi nitivo, por outro lado, 
presta-se a investir agentes públicos na realização de serviços públicos ordinariamente prestados pela Administração, perdurando 
indefi nidamente. 21. Diante desse contexto, a simples existência de contratos temporários não confi gura preterição ao direito de 
nomeação e investidura dos concursados em cargos públicos defi nitivos, ainda que a contratação temporária tenha sido realizada de 
forma irregular. 22. Na verdade, eventual ilegalidade na contratação temporária pode ensejar o desfazimento do vínculo e a 
responsabilização administrativa do gestor público, mas não a sua conversão em cargo público de provimento efetivo. 23. O raciocínio 
acima também foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos análogos. Nesse sentido, vejamos julgados representativos 
da aludida jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. 
NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. 
NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA 
PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classifi cam para além 
das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. 
Precedentes do STJ e do STF. 2. A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades 
transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III 
da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se 
confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da 
preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. 3. A prorrogação dos contratos temporários para além dos 
limites temporais legalmente fi xados não modifi ca sua natureza transitória, para transformá-los em vínculos efetivos. 4. Agravo interno a 
que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 
30/03/2017). ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO 
PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I - A 
impetrante não está classifi cada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é 
fi rme no sentido de que “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva 
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não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de 
lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do 
STJ”. (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015). II - A mera expectativa de 
nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 
dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com 
preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. III - A paralela contratação de servidores 
temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da 
Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/03/2017, DJe 24/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. I - Embargo de declaração conhecidos como agravo interno. II - 
Trata-se de mandado de segurança impetrado com fulcro no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e abastecimento, constituído na não nomeação do Impetrante para o cargo de Fiscal Federal 
Agropecuário com formação em Medicina Veterinária para o Município de Jaguarão/RS, em decorrência de aprovação no concurso 
público regido pelo Edital n. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014, em suposta violação a seu direito líquido e certo. III - Preliminarmente, não 
há que se falar em incompetência da Autoridade impetrada, tendo em vista que o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por intermédio da Portaria n. 973, de 2.10.2014, efetuou a nomeação de 796 candidatos aprovados nas carreiras de 
Fiscal Federal Agropecuário, de atividades técnicas de fi scalização e do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE),conforme o 
disposto no Edital n° 1/2014, objeto da impetração. IV - Outrossim, é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas 
no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do 
surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em 
preenchê-los. Na hipótese dos autos, a classifi cação do impetrante ocorreu fora do número de vagas previsto para o Município de 
Jaguarão/RS, uma vez que o candidato alcançou a segunda colocação para o cargo de Fiscal Federal Agropecuário com formação em 
Medicina Veterinária e o edital previa apenas uma vaga para a referida localidade. Com efeito, além de necessitar a comprovação do 
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação do Impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da 
Administração em preenchê-las. Dessa forma, o impetrante não logrou êxito em demonstrar o seu direito de convocação. V - Ademais, é 
fato notório que a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende às necessidades transitórias da 
Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para 
suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo 
que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos 
candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 
16/03/2017, DJe 24/03/2017. Na hipótese em tela, mutatis mutandis, apesar da existência contratos de terceirização, não há, nos autos, 
comprovação da existência de cargos efetivos vagos, de modo a amparar o pretendido direito do Recorrente à nomeação, não havendo 
que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via. VI - Por fi m, ressalta-se que tal verifi cação, quanto à existência de 
cargos vagos, de modo a alcançar o impetrante para a respectiva convocação, demandaria necessária dilação probatória, o que não se 
admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado 
em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 VII - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 
22.734/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 12/08/2019). 24. Esse entendimento já 
foi, inclusive, incorporado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo decidido no seguinte sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. CARGO DE ODONTÓLOGA. TESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ALEGADA PELO ENTE MUNICIPAL EM 
CONTRARRAZÕES. AFASTADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO 
DEFLAGRADO PELO EDITAL N. 02/2012. A EXPECTATIVA DE DIREITO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 
APENAS SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO QUANDO, ALÉM DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA, DEMONSTRAR 
A EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO OU IRREGULARMENTE OCUPADO POR SERVIDOR NÃO APROVADO EM CONCURSO 
PÚBLICO. CESSÃO DE SERVIDORES. COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS POR MEIO DA CESSÃO DE SERVIDORES NÃO 
PODE SER ENTENDIDA COMO PRETERIÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 
0721504-31.2016.8.02.0001; Relator (a):Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca:Foro de Maceió; Órgão julgador: 3ª Câmara 
Cível; Data do julgamento: 22/08/2019; Data de registro: 23/08/2019). 25. Diante desse contexto, para que se possa falar em direito 
subjetivo à nomeação, cabe ao autor demonstrar a existência de cargos vagos e que foi preterido em sua nomeação de forma arbitrária. 
26. No entanto, no caso sob análise, observei que a autora não demonstrou nenhum dos dois requisitos. 27. No que tange à existência 
de cargos vagos, sequer há menção nos autos da existência de vacância. 28. No que tange à preterição à nomeação dos candidatos, há 
que se observar que, embora haja contratados temporários, não há provas de que tais profi ssionais estão exercendo cargos destinados 
a serem providos pelo concurso público. Ademais, os três contratos temporários cuja vigência foi demonstrada pela autora foram 
celebrados antes da homologação do concurso. 29. Sendo assim, considerando que a autora possui mera expectativa de direito à 
nomeação, faz-se imperioso revogar a liminar concedida e reconhecer que a autora não possui direito à nomeação. 3. Dispositivo 30. 
Ante o exposto, ao tempo em que REVOGO a decisão liminar proferida às fl s. 90/94, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, 
I do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. 31. Condeno a parte demandante 
nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
da causa (art. 85, § 2º do Código de Processo Civil). 32. No entanto, a exigibilidade deverá fi car suspensa pelo prazo máximo de 05 
(cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, por ser a parte autora benefi ciária da Justiça Gratuita, nos termos do 
§ 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil. Anote-se, porém, que, durante esse período, a parte poderá vir a serem cobradas pelo 
pagamento do débito em testilha, se comprovada a superveniente aquisição de capacidade econômica para tanto. Expeça-se certidão a 
ser encaminhada ao FUNJURIS. 33. Dê-se ciência ao Ministério Público. 34. Em havendo interposição de recurso de apelação, intime-
se a parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código de 
Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 
Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 35. Já na hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a 
tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 
36. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos autos, caso não 
haja qualquer pendência. 37. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 38. Cumpra-se. Cacimbinhas,02 de setembro de 2019. ASSINADO 
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DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito
ADV: IVO PEREIRA (OAB 143801/SP), ADV: MOISÉ BATISTA DE SOUZA (OAB 7190/AL), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA 

(OAB 9343A/AL), ADV: ALLYSON SOUSA DE FARIAS (OAB 8763/AL) - Processo 0700249-65.2017.8.02.0006 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Panamericano S/A - RÉU: Ivanilto Braz da Silva - Autos n° 0700249-
65.2017.8.02.0006 Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Autor: Banco Panamericano S/A Réu: Ivanilto Braz da Silva 
SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial que tem como partes as pessoas em epígrafe, 
devidamente qualifi cados nos autos. 2. Para comprovação, juntaram alguns documentos aos autos. 3. As partes pugnaram pela 
homologação da avença. 4. É o relatório. Fundamento e decido. 2. Fundamentação 5. Quando as partes celebrarem transação dá-se 
a extinção do processo com resolução do mérito. Nesse toar é o quanto determinado pelo artigo 487, III, b, do Código Adjetivo Pátrio 
vigente, senão vejamos: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” 6. Além do mais 
o Código Civil, artigo 840, afi rma que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. A 
transação envolve dupla manifestação de vontade, vez que ambos, com o intuito de ver terminado o litígio, fazem concessões recíprocas. 
7. Ademais, sabe-se que a sentença meramente homologatória prescinde de fundamentação, dado que a solução do litígio dá-se por 
autocomposição, e não por heterocomposição, em que, neste último caso, a vontade do Estado faz-se substituir à das partes. 8. Para 
a homologação, que conferirá a chancela do Estado ao acordo fi rmado, traduzindo-o em título executivo judicial, entretanto, basta que 
estejam presentes elementos de regularidade do ato de disposição das partes, destacadamente a capacidade e ausência de elementos 
negativos, normalmente de ordem subjetiva, que possam, eventualmente, conduzi-lo a uma formação defeituosa. 3. Dispositivo 9. Posto 
isto, ao tempo em que HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro 
no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. 10. Custas e honoráriosnos termos do acordo, mas caso não haja previsão 
deverá ser pro rata conforme o art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil. 11. Em havendo depósito judicial, expeça-se alvará com as 
cautelas legais. 12. Após o trânsito em julgado, inexistindo qualquer pendência, arquive-se. Cacimbinhas,05 de setembro de 2019. 
ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: CHARLES ALVES SILVA (OAB 5171/AL), ADV: DR. MARCUS F.DE Q.RIBEIRO LIMA (OAB 11968/AL) - Processo 0700351-
58.2015.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Airton da Silva Diniz - LITSATIVO: Fagno 
Cardoso Silva e outros - RÉU: Município de Minador do Negrão - Autos n° 0700351-58.2015.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário 
Autor e Litisconsorte Ativo: Airton da Silva Diniz e outros Réu: Município de Minador do Negrão SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se ação 
cominatória com pedido de tutela antecipada formulada por Airton da Silva Deniz, Fagno Cardoso Silva, Gedson Oliveira Ferro, Gerlanio 
Leite Vaqueiro, João Paulo César Amorim, José Ricardo Silva Amaral e Wilson Ferro Barros em face do Município de Minador do 
Negrão. 2. Narram os autores que exercem o cargo de agente de combate a endemias perante o Município de Minador o Negrão, que 
percebem remuneração inferior ao piso salarial nacional e que o adicional de insalubridade por eles percebido é inferior ao que é pago 
aos agentes comunitários de saúde. 3. Sendo assim, requereram a título de antecipação de tutela no sentido de obrigar o Poder Executivo 
a remeter ao Poder Legislativo projeto de lei que disponha sobre o pagamento do piso salarial dos agentes de combate à endemias. 4. 
Ainda, a título de tutela defi nitiva: a) a majoração do seu adicional de insalubridade do percentual de 10% (dez por cento) para o 
percentual de 20% (vinte por cento); b) que o adicional de insalubridade passe incidir sobre o valor do seu vencimento; c) que seja 
respeitado o piso nacional instituído em favor dos agentes de combate a endemias e; d) que seja paga a diferença entre o valor do 
vencimento e o valor do piso desde 2014 até a data do julgamento. 5. Ao apresentar sua contestação, o Município Réu afi rmou que aos 
servidores públicos aplica-se apenas o Regime Jurídico Único instituído pelo Município; que todo e qualquer aumento de despesa 
depende prévia previsão orçamentária e; que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos dos servidores públicos com 
fundamento na isonomia. 6. Sendo assim, requereu o chamamento da União ao feito; o cancelamento da distribuição por falta de 
preparo e; a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor. 7. Em seguida, foi proferida decisão no sentido de indeferir a tutela 
de urgência requerida; determinar a intimação da União para intervir no feito e; rejeitar o pedido de cancelamento da distribuição. 8. Ao 
manifestar-se, o órgão de representação judicial da União informou que não há interesse federal na presente causa. 9. Além disso, foi 
apresentado pedido de impugnação ao pedido de justiça gratuita, tendo sido proferida sentença determinando a retifi cação do valor da 
causa. 10. Em seguida, a parte autora peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide e informando que não tinha mais provas a 
produzir. 11. Por fi m, a parte ré foi intimada para informar se tinha provas a produzir, tendo deixado o prazo transcorrer sem qualquer 
manifestação. 2. Fundamentação 2.1 Do piso salarial instituído ao agentes de combate a endemias 12. A carreira de agente de endemias, 
dada a sua importância na execução das políticas públicas de saúde, recebeu uma atenção especial do legislador constituinte, pois 
diversos aspectos da carreira foram tratados na própria Constituição. 13. Com o advento da EC nº 62/2010, a disciplina constitucional 
sobre a carreira recebeu uma ampliação, tendo o constituinte derivado, inclusive, determinado a edição de lei federal estabelecendo o 
piso profi ssional nacional da carreira. Nesse sentido, dispôs o constituinte nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 5º. Lei federal disporá 
sobre o regime jurídico, o piso salarial profi ssional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades 
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência fi nanceira 
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 14. Com o objetivo de 
cumprir a determinação constitucional, foi editada a Lei Federal nº 12.994/2014, a qual fez incluir na Lei nº 11.350/2006 (Lei que 
regulamenta a atividade dos agentes de combate a endemias) o art. 9º-A, que dispõe o seguinte: Art. 9º-A. O piso salarial profi ssional 
nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fi xar o vencimento inicial das 
Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. § 1º 
O piso salarial profi ssional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fi xado no valor de 
R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 15. Tal legislação, embora tenha sido editada pelo Congresso Nacional, não tem a sua 
vigência restrita ao âmbito federal, aplicando-se a todos os Entes da Federação. Esse caráter nacional da norma pode ser extraído da 
própria redação do dispositivo, o qual estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem estabelecer 
vencimento inicial inferior ao piso nacional para os agentes de endemias. 16. A despeito do caráter nacional da norma, o Município réu 
afi rmou em sua defesa que, para ser implantada em âmbito municipal, tal norma necessita de procedimentos prévios, quais sejam a 
existência de prévia dotação orçamentária e a sua incorporação ao Regime Jurídico Único municipal. 17. É verdade que, como regra, 
cabe ao próprio Ente da Federação regulamentar, por lei própria, a remuneração dos seus servidores, desde que haja prévia previsão 
orçamentária. 18. Todavia, tais requisitos restam mitigados no presente caso. 19. Quanto à necessidade de prévia dotação orçamentária, 
a própria Lei nº 11.350/2006 (com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014) traz a solução, indicando que a União prestará um auxílio 
fi nanceiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento do piso salarial dos agentes de combate a endemias. 
20. Por julgar pertinente, transcrevo à previsão legal: Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União 
prestar assistência fi nanceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de 
que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014). (...) § 3º O valor da assistência fi nanceira complementar da União 
é fi xado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. 21. Diante desse contexto, há que se 
observar que o grande impacto fi nanceiro gerado pela fi xação do piso salarial foi absorvido pelo orçamento federal, restando apenas 
uma pequena parte para o orçamento municipal. 22. Ademais, não há que se falar em necessidade de lei municipal prevendo a aplicação 
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do piso no âmbito municipal. Afi nal, ao estabelecer que nenhum Ente da Federação pode estabelecer vencimento inicial inferior ao piso 
salarial estabelecido no art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, o legislador criou um direito subjetivo ao piso salarial a todos aqueles que 
exercem a função de agente de combate a endemias. 23. Inclusive, o Ministro Sérgio Kukina, do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 
o Recurso Especial nº 1722306, adotou exatamente o entendimento acima exposto. Vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.722.306 - GO 
(2018/0018249-5) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jataí 
com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl s. 
224/226): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM 
SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. 
PISO SALARIAL. LEI FEDERAL N° 12.994 /2014. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECEBIMENTO. DIREITO DO 
SERVIDOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
1. Consoante orientação jurisprudencial já sedimentada nos Tribunais de Justiça, no âmbito das contrarrazões é vedado ao recorrido 
formular pedidos autônomos, com o fi m de alterar o decisum ou obstaculizar os seus efeitos, uma vez que a referida peça se destina ao 
combate das questões impugnadas nas razões do recurso correlato. Para a hipótese seria indispensável o manuseio de recurso próprio. 
2. É devido o piso salarial nacional previsto para os agentes comunitários de saúde desde a vigência da Lei n° 12.994/2014, pois, nos 
termos de seu respectivo art. 9°, o pagamento imediato do piso não depende de posterior regulamentação. 3. Por conseguinte, 
considerando que a servidora percebia vencimentos inferiores ao piso salarial nacional, após a entrada em vigor da Lei n° 12.994/14, é 
devido o pagamento das diferenças respectivas e seus refl exos. 4. Os juros de mora e a correção monetária que serão computados 
sobre a referida diferença, são matérias de ordem pública, podendo ser aplicados ou corrigidos de ofício, a qualquer tempo e em 
qualquer grau de jurisdição. Assim, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para aplicabilidade dos referidos encargos, deve ser 
observado o regramento previsto no art. 1°-F, da Lei 9.494/97, conforme a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Mostrando-se irrisório 
valor correspondente aos honorários advocatícios, deve ser majorada a importância, a fi m de melhor prestigiar o trabalho desenvolvido 
pelo advogado da parte vencedora, nos precisos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/73. Relativamente à atualização verba honorária, 
deve ser observado o mesmo regramento, porque vencida a Fazenda Pública, com a ressalva de que, quanto à incidência dos aos juros 
de mora, esta deve ser comprovada. Alteração de ofício. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 
PARCIALMENTE. A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 198, § 5º da CF/88 e 9º-A, da Lei nº 
12.994/14. Defende, em síntese, que o pagamento do piso salarial só poderia ser cobrado a partir de sua regulamentação pela Lei 
Municipal nº 3.759/2015. É o relatório. O inconformismo não prospera. De início, importa mencionar que em recurso especial não cabe 
invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa ao 
art. 198, § 5º da Constituição Federal. Quanto ao mais, o Tribunal de origem analisou a questão referente ao termo inicial do pagamento 
das diferenças correspondentes ao piso salarial da autora, sob a seguinte fundamentação (fl s. 208/210): No tocante ao primeiro ponto 
impugnado, como se extrai do decisum, às fl s. 37, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, o magistrado a quo condenou 
o município “ao pagamento do piso no valor de R$1.014,00, desde de setembro de 2015, até dezembro do mesmo ano, acrescida de 
correção monetária pelo INPC e juros de de 1% ao mês, a contar de cada inadimplemento. “. A respeito, como é cediço, o piso salarial 
foi estabelecido pela Lei 12.994/2014 no valor de R$1.014,00 (hum mil e quatorze reais), cuja legislação encontra amparo legal no art. 
198, §5°, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 63/2010, in verbis: “Art. 198. (...) . § 5° Lei federal disporá sobre o 
regime jurídico, o piso salarial profi ssional nacional, as diretrizes para os Planos de carreira e a regulamentação das atividades de 
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência fi nanceira 
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.” Portanto, pode-se 
afi rmar que o piso somente passou a ser previsto a partir da promulgação da Lei Federal n° 12.994/14, que acrescentou o art. 9°-A à Lei 
n° 11.350/06, com a seguinte redação: “Art. 9°-A. O piso salarial profi ssional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios não poderão fi xar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 
Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. § 1° o piso salarial profi ssional nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fi xado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. § 2° A jornada de 
trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e 
serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro 
dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.” Assim, é de se observar que o direito do agente 
comunitário, de receber o piso salarial, surgiu a partir da data em que a Lei n° 12.994/14 entrou em vigor, ou seja, 18/06/2014, cuja 
abrangência possui caráter nacional, independentemente de qualquer normativo municipal. Partindo dessa premissa, certamente que 
não pode prevalecer o entendimento do magistrado sentenciante quanto ao termo inicial do direito subjetivo da recorrente, uma vez que 
são das a ela as diferenças pleiteadas, com as correções a partir de quando foi estipulado o referido piso salarial por Lei Federal. A bem 
da verdade, observo que a previsão legal do piso salarial confere ao servidor direito subjetivo quanto ao valor mínimo de vencimento, 
razão pela qual não depende da edição de lei local para estabelecer novos vencimentos. Portanto, considero que a interpretação que 
pretende conferir caráter facultativo ao piso ou condicionar a sua efi cácia à edição de lei local, não se compatibiliza com o dispositivo 
constitucional supra / citado, que prevê sua instituição através de Lei Federal, conforme foi editada. Dessa forma, defi nido o valor do piso 
pela Lei Federal n. 12.994/14, não cabe aos Estados e Municípios eleger o momento em que / passará a ser observado. Deveras, a 
referida norma, ao fi xar o valor nominal do piso, não foi submetida a qualquer termo ou condição tendente a limitar a sua validade ou 
efi cácia. Destarte, nesta parte enseja reforma a sentença recorrida, a fi m de que sejam pagas à apelante as diferenças salariais 
remanescentes, relativas ao seu direito de receber integralmente o piso salarial desde a publicação da norma instituidora, em 18 de 
junho de 2014. Assim, verifi ca-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, 
matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela 
alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, 
do RISTJ. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-
se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fi xado no 
processo (art. 85, § 11, do novo CPC/2015). Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2018. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (Ministro 
SÉRGIO KUKINA, 07/05/2018) 24. Entendimento idêntico foi adotado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao tratar do 
tema: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU 
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, A FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO 
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2014 E 2015, CONJUNTAMENTE COM OS REFLEXOS NOS 13º 
SALÁRIOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.445,50. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. ART. 9º-A, §1º, DA LEI FEDERAL N.º 11.350/2006, QUE REGULAMENTOU O ART. 198, § 5º DA CF, COM REDAÇÃO 
ALTERADA PELA LEI FEDERAL N.º 12.994/2014, CUJO TEOR ESTABELECEU UM PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL 
PARA A CATEGORIA DA APELADA. LEI DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS, DADO O 
CARÁTER NACIONAL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE 
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA E ORÇAMENTÁRIA. REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PELA UNIÃO. VALOR DE 
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R$ 1.014,00 EQUIVALENTE À CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS. ART. 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
IBATEGUARA QUE FIXA EM SEIS HORAS DIÁRIAS E EM TRINTA E SEIS HORAS SEMANAIS A CARGA DE TRABALHO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRACHEQUE DO MÊS DE ABRIL DE 2015 QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DO SALÁRIO 
BASE DA AUTORA NA QUANTIA PERSEGUIDA NA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE DETERMINAR QUE AS 
DIFERENÇAS SALARIAIS DA APELADA SEJAM PAGAS ATÉ MARÇO DE 2015, OBSERVANDO-SE COMO PARÂMETRO A QUANTIA 
PROPORCIONAL DE ACORDO COM A JORNADA DE TRABALHO CUMPRIDA, RESSALTANDO QUE O VALOR DE R$ 1.014,00 
EQUIVALE À CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. (Número do Processo: 0700273-86.2016.8.02.0052; Relator (a):Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca:Foro de São José da 
Laje; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 23/05/2019; Data de registro: 24/05/2019). 25. Diante desse contexto, faz-se 
necessário reconhecer o dever do Município Réu de respeitar o piso salarial nacional desde a data em que foi estabelecido, ainda que 
não haja lei municipal determinando a sua aplicação. 2.2 Do adicional de insalubridade 26. Os autores também pleitearam a majoração 
do seu adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), de forma que o adicional por eles percebido seja 
equiparado ao que é pago aos agentes comunitários de saúde. 27. O argumento utilizado pelos autores foi o de que os agentes de 
combate a endemias (cargo ocupado pelos autores) estão sujeitos aos mesmo agentes nocivos a que estão sujeitos os agentes 
comunitários de saúde. Em outras palavras, fundamentaram o seu pleito no princípio da isonomia. 28. Ao tratar da possibilidade de o 
Judiciário utilizar a isonomia como fundamento para conceder vantagens aos servidores, o ex. Supremo Tribunal Federal fi rmou, em 
caráter vinculante, o seguinte entendimento: Súmula vinculante nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 29. Embora o enunciado sumular acima transcrito se refi ra 
expressamente a vencimentos, é perfeitamente possível aplicar o mesmo entendimento a outras parcelas, a exemplo dos adicionais, de 
forma a concluir-se que a isonomia não pode ser utilizada como fundamento conceder ao servidor público vantagem não prevista em lei. 
30. Tal extensão não se releva possível, pois essa extensão, tanto no caso dos vencimentos como no caso das demais vantagens, viola 
a legalidade administrativa e a iniciativa legislativa para tratar da remuneração dos agentes públicos. 31. Ademais, as provas produzidas 
nos autos não demonstraram o direito dos autores a perceber o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento). 32. É 
importante registrar que foi oportunizado aos autores se desincumbirem do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, tendo 
inclusive sido instados indicar outras provas que pretendiam produzir. No entanto, na ocasião, os autores informaram não ter mais 
provas a produzir e pediram o julgamento antecipado da lide. 33. Diante desse contexto, considerando a impossibilidade de extensão de 
vantagens a agentes públicos com base na isonomia e a ausência de provas constitutivas do seu direito, faz-se necessário indeferir o 
pedido dos autores no sentido de majorar o seu adicional de insalubridade de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento). 3. 
Dispositivo 34. Ante o exposto, julgo a presente demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) determinar que o Município de 
Minador do Negrão calcule, a partir da presente decisão, os vencimentos dos autores com base no piso salarial nacional dos agentes de 
combate a endemias constante da Lei nº 11.350/06. b) determinar que o Município de Minador do Negrão pague aos autores a diferença 
entre os vencimentos pagos e o piso salarial nacional dos agentes de combate a endemias constante da Lei nº 11.350/06, desde junho 
de 2014 até a data da presente decisão. c) indeferir o pedido de majoração e de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. 
35. Em relação às parcelas atrasadas, devem incidir, à luz do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a interpretação dada pelo ex. Supremo 
Tribunal Federal (RE 870947/SE) e pelo c. Superior Tribunal de Justiça (1.495.146-MG): a) Correção monetária, desde a data do 
vencimento de cada parcela, mês a mês, com base no índice IPCA-E; b) Juros de mora sobre o valor atualizado da dívida (na forma do 
subitem “a”), desde a data da citação, calculado com base no índice de correção da caderneta de poupança. 36. Outrossim, condeno a 
demandada nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, estes nos patamares mínimos, respeitando-se as 
faixas indicadas no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil c/c a regra prevista no art. 85, § 5º do Código de Processo Civil, tendo em 
vista que o quantum debeatur depende de cálculos aritméticos (item 35) a serem realizados pelo credor/exequente no momento oportuno. 
37. Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no 
prazo de 15 dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de 
admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 38. Já na 
hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 39. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que 
deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos autos, caso não haja qualquer pendência. 40. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. 41. Cumpra-se. Cacimbinhas,28 de agosto de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de 
Direito

Allyson Sousa de Farias (OAB 8763/AL)
André Freitas Oliveira da Silva (OAB 6664/AL)
Celso T. L. Pires Segundo (OAB 11181/PB)
Charles Alves Silva (OAB 5171/AL)
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Claudio Jose Ferreira de Lima Canuto (OAB 5821/AL)
Davi Beltrão Cavalcanti Portela (OAB 7633/AL)
Dr. Marcus F.de Q.Ribeiro Lima (OAB 11968/AL)
Dra. Eurides Pereira Souto Acioly (OAB 3947/AL)
Emanuel Fonseca Lima (OAB 277777/SP)
Fábio Barbosa Machado (OAB 9850/AL)
Fernando Luz Pereira (OAB 9343A/AL)
Guilherme Luiz Gomes Júnior (OAB 42005/PR)
Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo (OAB 9040/AL)
Gustavo Santos Araujo (OAB 13736/AL)
Ivo Pereira (OAB 143801/SP)
Jânio Cavalcante Gonzaga (OAB 4853/AL)
João Luiz Fornazari de Araújo (OAB 6777/AL)
Juarez Barbosa de Oliveira Júnior (OAB 14149/AL)
Kleber Rego Loureiro Lima (OAB 10255/AL)
Ludmilla Vieira Neves (OAB 7585/AL)
Marcos Vinícius do Nascimento Barros (OAB 13382/AL)
Mauro Eduardo Jaceguay Zamataro (OAB 11514/PR)
Moisé Batista de Souza (OAB 7190/AL)
NOEMIA FERNANDA CARVALHO WANDERLEY AMORIM (OAB 14243/AL)
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Paulo Fernando 0liveira Silva (OAB 3704/AL)
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP)
Vanessa de Oliveira Cavalcante (OAB 10410/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CACIMBINHAS
JUIZ(A) DE DIREITO LISANDRO SUASSUNA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE LUCINDO ELEOTÉRIO SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0383/2019
ADV: VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA (OAB 6128/AL) - Processo 0000225-15.2016.8.02.0006 - Procedimento 

do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - RÉU: Telemar Norte Leste S/A - Autos n° 0000225-15.2016.8.02.0006 Ação: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Autor: Edilene França Ferro Gonzaga Réu: Telemar Norte Leste S/A SENTENÇA 1. Relatório 1. 
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de fl s. 183/184, que negou recebimento à impugnação ao 
cumprimento de sentença, por ela protocolada, ante a sua intempestividade. 2. Com arrimo no art. 1.022, II do Código de Processo Civil, 
foram opostos embargos de declaração pela parte ré, sob a alegação de que existe contradição na decisão vergastada. 3. Nos autos 
fora certifi cada a tempestividade dos aclaratórios. 4. A parte embargada foi intimada, no entanto, permaneceu silente. 5. Eis o que tinha a 
relatar. Passo a decidir. 2. Fundamentação 6. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prescreve que cabem embargos declaratórios 
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Senão vejamos: 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. (grifei) 7. Com base 
nisso, a parte ré apresentou os presentes embargos, alegando que a sentença proferida por este juízo incorreu em contradição, no que 
se refere à não condenação ao pagamento de honorários em razão de que não teria havido a triangularização processual (citação), o 
que refuta a embargante, já que além de citada, contestou a presente lide. 8. No tocante a hipótese de cabimento dos embargos de 
declaração atinente à ‘contradição’, insta tecer algumas considerações. 9. Segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, 
a contradição que pode dar ensejo ao recurso em disceptação deve ocorrer no âmago da própria decisão combatida, ou seja, a 
contradição há de ser ‘interna’ e não entre algum elemento da decisão e um parâmetro ‘externo’. 10. De fato, “(...) a obscuridade e a 
contradição são vícios que devem ser encontrados na própria decisão, sendo descabido pretender confrontar a decisão com elementos 
a ela externos. (...)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estrutura à luz do novo CPC, de 
acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2016. pg. 698). 11. Consoante exposto acima, 
a parte embargante aponta a existência de uma suposta contradição na decisão vergastada, no tocante à tempestividade da peça 
de impugnação ao cumprimento de sentença, por ela rejeitada. 12. Compulsando os autos, verifi co que a decisão vergastada negou 
recebimento à impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada pela embargante/parte ré, em razão de sua intempestividade, 
conforme havia sido certifi cado pelo cartório deste juízo. 13. Assim, não é cabível a oposição de embargos de declaração com base em 
contradição, já que na decisão vergastada não há tal equívoco, ou seja, se trata de contradição entre a referida sentença e parâmetros 
externos. 14. Explico! Em nenhuma parte da decisão vergastada, este juízo entrou em contradição no que se refere à tempestividade 
da impugnação que lá se rejeitou, já que tal decisum foi proferida em atenção à certidão de fl s. 182 e, ainda, às regras processuais 
pertinentes. 15. Desse modo, não sobeja a este magistrado outra medida que não seja negar provimento aos presentes embargos, 
ante a ausência de contradição entre parâmetros internos da decisão vergastada. 3. Dispositivo 16. Ante o exposto, ao tempo em que 
conheço dos embargos de declaração opostos, NEGO-LHES PROVIMENTO. 17. Dê-se ciência às partes. 18. Decorrido in albis o prazo 
recursal, certifi que-se a preclusão. 19. Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 
dias. 20. Cumpra-se. Cacimbinhas,02 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: ANTONIO BEZERRA BATISTA (OAB 11645/AL) - Processo 0700056-55.2014.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Perdas 
e Danos - LITSATIVO: Sebastião Ferreira Vasconcelos - Rosivan Rodrigues da Silva - Justino Gomes Malafaia - Gilberto Teixeira de 
Morais - FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA - José Tavanes de Lima - Modesto Dioníszio da Silva - Rijoberto Barro Vasconcelos - 
Adeildo Antonio da Rocha - VANIA DA SILVA LIMA, - Dário Barros Amorim - LITISCONSO: Luzineide Tavares Florêncio - Autos n° 
0700056-55.2014.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário Litisconsorte Ativo: Sebastião Ferreira Vasconcelos e outros Réu: Telemar 
Norte Leste S/A DESPACHO 1. Considerando o teor da derradeira manifestação da demandada, e ainda o estado em que encontram 
os autos, determino seja dado vistas aos demandantes por meio de seu advogado, para que informe se ainda há provas que pretende 
produzir, tendo em vista a possibilidade de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, Código de Processo Civil. 2. Concedo 
o prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que no silêncio da referida parte ou em se manifestando favorável, os autos devem retornar em 
conclusão. 3. Caso requeira a produção de novas provas, deverá, no mesmo prazo, indica-las, sob pena de não apreciação. 4. Intime-se. 
5. Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 02 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL), ADV: JOSÉ SOARES (OAB 5136/AL) - Processo 0700057-35.2017.8.02.0006 
- Reintegração / Manutenção de Posse - Compra e Venda - AUTOR: Rutinalvo Nunes do Carmo - Conhecido Como Baiano - RÉU: 
Manoel Alves Tenorio - Autos n° 0700057-35.2017.8.02.0006 Ação: Reintegração / Manutenção de Posse Autor: Rutinalvo Nunes do 
Carmo - Conhecido Como Baiano Réu: Manoel Alves Tenorio DESPACHO Considerando a atual situação em que se encontram os autos, 
o lapso temporal decorrido desde a propositura da presente lide e, ainda, o fato do litígio em tela tratar de direitos/bens disponíveis, 
DETERMINO, com fulcro no art. 139, V, do Código de Processo Civil, sejam as partes intimadas para que manifestem se há interesse na 
resolução da contenda por meio da autocomposição. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifi que-se e retornem 
os autos em conclusão. Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 04 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de 
Oliveira Juiz de Direito

ADV: MICHAEL CARDOSO BARROS (OAB 10975/AL) - Processo 0700140-80.2019.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Joelma da Silva Souza - Autos nº: 0700140-80.2019.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário Autor: 
Joelma da Silva Souza Litisconsorte Passivo: Secretaria Executiva de Saude - SESAU e outro CERTIDÃO CERTIFICO, em conformidade 
com o disposto no art. 231, I, do Código de Processo Civil, que no dia 03/09/2019 decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, sem que fosse 
obtida qualquer resposta do destinatário da Carta (fl . 24). Em cumprimento a Decisão de fl s. 18/22, segue intimação da parte autora para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da Contestação de fl s. 31/56. O referido é verdade, do que dou fé. Cacimbinhas, 10 
de setembro de 2019. Leandro de Sousa Tenório Estagiário

ADV: THIAGO RAMOS LAGES (OAB 8239/AL), ADV: ROSSANA NOLL COMARÚ (OAB 6083/AL), ADV: LIDYANE OLIVEIRA 
CASTILHO (OAB 7905/AL), ADV: MARCO VINICIUS PIRES BASTOS (OAB 9366A/AL), ADV: DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 
8989/AL), ADV: MARIANA BARRETO CARDOSO (OAB 9318/AL), ADV: KAROLINE MARIA MACHADO CORREIA (OAB 11779/
AL), ADV: JULIANA MELO DE PINHO (OAB 14939A/AL) - Processo 0700173-07.2018.8.02.0006 - Execução de Título Extrajudicial 
- Cédula Hipotecária - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Autos n° 0700173-07.2018.8.02.0006 Ação: Execução de 
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Título Extrajudicial Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A Executado: Renato Barros Duarte SENTENÇA 1. Relatório Trata-se 
de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da sentença proferida no feito, que homologou o seu pedido de 
desistência. Com arrimo no art. 1.022, II do Código de Processo Civil, foram opostos embargos de declaração, sob a alegação de que 
existe omissão na decisão vergastada. Nos autos fora certifi cada a tempestividade dos aclaratórios. A parte embargada foi intimada 
para contrarrazoar, no entanto, permaneceu silente. Eis o que tinha a relatar. Passo a decidir. 2. Fundamentação O artigo 1.022 do 
Código de Processo Civil prescreve que cabem embargos declaratórios quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 
contradição, omissão ou erro material. Senão vejamos: 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. (grifei) Com base nisso, a parte autora apresentou os presentes embargos, 
alegando que a sentença proferida por este juízo incorreu em omissão, no que se refere à condenação ao pagamento de custas, por 
sustentar que é indevida tal sanção. No que toca à hipótese de cabimento dos embargos de declaração atinente à ‘omissão’, insta tecer 
algumas considerações. A omissão apontada diz respeito àquela em que o juízo não atenda a adequação do processo aos ditames 
do sistema jurídico nacional, notadamente à exigência de que se debruce acerca de todos os pedidos formulados na petição inicial e 
em eventual reconvenção ou pedido contraposto. Insta observar que o Estado avocou para si o monopólio de dizer o direito e fazer 
justiça, retirando das pessoas (cidadãos) a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, o que acarreta a exigência de que o 
magistrado se manifeste sobre todos os pontos veiculados pelas partes na demanda. Sobre o tema, assim lecionamLuiz Guilherme 
MarinonieSérgio Cruz Arenhart,in verbis: “Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 
‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude 
passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afi rmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado 
da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na 
medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.” Portanto, compete ao juiz, ao proferir decisão, 
resolver todas as questões suscitadas pelas partes. Caso deixe de apreciar questões levantadas no curso do feito, estará se omitindo e 
o seu pronunciamento poderá ser atacado por meio dos embargos de declaração. Do texto legal do artigo 489 do Código de Processo 
Civil, pode-se extrair que o magistrado deve analisar todas as questões de fato e de direito nos fundamentos e na parte dispositiva da 
sentença, dando solução às questões que lhe foram trazidas pelas partes. Se deixar de fundamentar na forma trazida pelo art. 489, § 1º 
do Código de Processo Civil, dará ensejo à oposição de embargos de declaração. Consoante exposto acima, a parte embargante aponta 
a existência de uma suposta omissão na sentença vergastada no tocante a condenação em custas. Compulsando os autos, verifi co que 
a exequente, após, alguns atos, requereu a desistência da lide, razão pela qual foi proferida sentença em que se homologou tal pedido, 
na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, bem como condenou a aludida parte ao pagamento das custas processuais, como 
ordena o art. 90, caput, do aludido diploma processual. Assim, não há o que se falar em omissão da sentença que homologou o pedido 
de desistência formulado pelo embargante, já que foram observados os ditames legais pertinentes à matéria. Ademais, o dispositivo 
mencionado pelo embargante para fundamentar sua tese, qual seja, o art. 90, §2º, do Código de Processo Civil não tem aplicação ao 
presente caso, já que não houve comprovação acerca da transação suscitada, mas apenas o pedido de desistência do exequente. 3. 
Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que conheço dos embargos de declaração opostos, NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, cumpram-se as disposições contidas na sentença vergastada. Cacimbinhas,05 de 
setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL) - Processo 0700186-69.2019.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Saúde - 
AUTOR: José Domingos dos Santos - Autos n° 0700186-69.2019.8.02.0006 Classe Processual: Procedimento Ordinário Autor: José 
Domingos dos Santos Réu: Nome Parte Principal Passiva\<\< Campo excluído do banco de dados \>\> DESPACHO 1. Diante do que foi 
certifi cado à fl . 32, DETERMINO que o autor seja intimada para, no prazo de 05 dias, indicar as circunstâncias apontadas no despacho 
de fl . 26 e se manifestar sobre a possível incompetência do presente juízo em razão do endereço do autor. 2. Após o decurso do prazo, 
com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. 3. Cumpra-se. CacimbinhasAL, 06 de setembro de 2019 ASSINADO 
DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL) - Processo 0700191-28.2018.8.02.0006 - Averiguação de Paternidade 
- Investigação de Paternidade - REQUERENTE: A.C.A.S. - Autos n° 0700191-28.2018.8.02.0006 Ação: Averiguação de Paternidade 
Requerente: Alícia Caroline Alves da Silva Averiguado: Cirstiano Elpídio de Oliveira e outros DESPACHO 1. Considerando o teor 
da certidão de fl . 116, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para requerer o que entender de direito no prazo de 15 
(quinze) dias. 2. Caso decorra o prazo sem qualquer manifestação, certifi que-se e voltem-me os autos em conclusão. 3. Cumpra-se. 
Cacimbinhas(AL), 04 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: JULIO CESAR GOMES DE FARIAS (OAB 14050/AL), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 7529/AL) - 
Processo 0700213-57.2016.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: 
Geraldo Cavalcanti de Farias - REQUERIDO: Banco Panamericano S/A - Autos n° 0700213-57.2016.8.02.0006 Classe Processual: 
Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: Geraldo Cavalcanti de Farias Requerido: Nome Parte Principal Passiva\<\< 
Campo excluído do banco de dados \>\> DESPACHO 1. Tendo em vista o retorno dos autos ao presente juízo, DETERMINO a intimação 
de ambas as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que entenderem pertinente. 2. Após o decurso do prazo, com ou sem 
manifestação, retornem-me os autos conclusos. 3. Cumpra-se. CacimbinhasAL, 06 de setembro de 2019 ASSINADO DIGITALMENTE 
Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: KARLA TESS FIRMINO LIMA (OAB 15245/AL), ADV: JULIO CÉSAR GOMES DE FARIAS (OAB 14050/AL), ADV: JÂNIO 
CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 0700346-65.2017.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / 
Dissolução - AUTORA: Irlany Rodrigues da Silva - RÉU: Anderson Edmar de Amorim Santos - Autos n° 0700346-65.2017.8.02.0006 
Ação: Procedimento Ordinário Autor: Irlany Rodrigues da Silva Réu: Anderson Edmar de Amorim Santos DESPACHO Considerando 
a atual situação em que se encontram os autos, o lapso temporal decorrido desde a propositura da presente lide e, ainda, o fato 
do litígio em tela tratar de direitos/bens disponíveis, DETERMINO, com fulcro no art. 139, V, do Código de Processo Civil, sejam as 
partes intimadas para que manifestem se há interesse na resolução da contenda por meio da autocomposição. Concedo o prazo de 
15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifi que-se e retornem os autos em conclusão. Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 04 de setembro de 
2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 0700350-73.2015.8.02.0006 - Usucapião - Usucapião Ordinária 
- AUTORA: Neuza Pereira da Silva Canuto e outro - Autos n° 0700350-73.2015.8.02.0006 Ação: Usucapião Autor: Neuza Pereira da 
Silva Canuto e outro Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte Passiva Principal 
\<\< Informação indisponível \>\> SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Neuza Pereira da Silva e 
José Francisco Canuto, qualifi cados na petição inicial, por intermédio de advogado constituído, requerendo que seja declarado, por 
sentença, o domínio do imóvel localizado no Sítio Impueira, com área territorial de 33,96 Tarefas, em MInador do Negrão/AL. 2. Alegam 
os requerentes que, há mais de 10 (dez) anos, detém a posse mansa e pacífi ca, sem interrupção, nem oposição, motivo pelo qual 
teria direito à obtenção do título de domínio, por meio da propositura da presente ação. 3. Foram citados todos os confi nantes, bem 
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como, por edital, os eventuais interessados. 4. Ato contínuo, as Fazendas Públicas foram cientifi cadas e não demonstraram interesse 
no feito. 6. Decorreu-se o prazo de lei sem apresentação de contestação. 7. O Ministério Público se absteve de se manifestar em 
razão da Recomendação n° 34 do CNMP. É o relatório, no essencial. 2. Fundamentação 8. A demanda está apta a julgamento, pois é 
desnecessária a produção de provas orais em audiência, sendo a prova documental já colacionada aos autos sufi ciente para o deslinde 
da causa. Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I do CPC. 9. A usucapião, segundo lição de 
PAULO LÔBO “é modo de aquisição originária da coisa imóvel, em virtude da posse contínua de alguém no tempo estabelecido em lei”. 
10. No tocante aos requisitos formais exigidos em lei para a declaração de usucapião, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON 
ROSENVALD lecionam que “três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o 
tempo, a posse mansa e pacífi ca e o ‘animus domini’’. 11. Dessa feita, para analisar a usucapião, um requisito bastante relevante é o 
tempo, pois é com base nele que a posse será convertida em propriedade, desde que atendidos os outros dois requisitos. 12. Nesse 
contexto, assegura o art. 1.238 e seguintes do Código Civil Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido 
neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 
serviços de caráter produtivo. Art. 1.243. O possuidor pode para o fi m de contar o tempo exigido pelos antigos antecedentes, acrescentar 
a sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207) contando que todas seja contínuas, pacifi cas e nos casos do art. 1.242, com justo 
título de boa fé. Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, continua e incontestadamente, com justo título de 
boa fé, o possuir por dez anos. 14. O segundo requisito formal da usucapião é a posse mansa e pacífi ca, que não poderá ser exercida 
sob estado de subordinação ao verdadeiro proprietário, oriunda de permissão ou tolerância, tampouco utilizando-se de violência ou 
clandestinidade. 15. Vale salientar que a mansidão e pacifi cidade na posse só tem fi m no instante em que há oposição judicial. O último 
requisito é o “animus domini”, ou seja, ânimo de dono, onde o possuidor sabe que não é dono do imóvel, contudo age como se fosse, 
buscando, com tal atitude, eliminar o antigo titular e converter-se em proprietário. 16. No caso em tela, restou comprovado pelas provas 
acostados aos autos (fl s. 11/16), que os requerentes detém a posse do imóvel em questão há mais de 10 (dez) anos, mediante justo 
título e boa-fé, satisfazendo, dessa forma, o primeiro requisito dessa modalidade de aquisição originária da propriedade, qual seja, o 
tempo. 17. Em seguida, colhe-se dos autos que nenhum dos possíveis interessados apresentou resistência à pretensão parte autora, ao 
passo em que as Fazendas Públicas esboçaram desinteresse na causa, preenchendo, destarte, o requisito da posse mansa e pacífi ca. 
18. No mais, colhe-se da Certidão Negativa de Bens que não consta nenhum registro do referido imóvel (fl s. 43). 19. Assim, resta 
evidente o preenchimento, pela parte autora, dos requisitos exigidos em lei, não restando outro caminho senão o do deferimento do 
pedido formulado na petição inicial. 3. Dispositivo 20. Ante o exposto, satisfeitas as exigências contidas no art. 1.242, caput, do Código 
Civil, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO 
o domínio dos requerentes Neuza Pereira da Silva e José Francisco Canuto, sobre o imóvel localizado no Sítio Impueira, com área 
territorial de 33,96 (trinta e três vírgula noventa e seis) Tarefas, em Minador do Negrão/AL, conforme descrito na inicial e no memorial 
descritivo juntado aos autos. 21. Custas processuais ex lege, fi cando a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade judiciária deferida. 
Expeça-se certidão, encaminhando-a ao FUNJURIS. Sem honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de litígio. 22. Em 
havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à intimação da parte contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões 
no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo 
de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 23. Já 
na hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, em querendo, apresente suas contrarrazões. 24. Transitada em julgado a presente sentença, expeça-
se o competente mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca de Cacimbinhas a fi m de que seja devidamente transcrita e, após 
as formalidades legais, arquive-se, com a devida baixa. 25. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 26. Cumpra-se. Cacimbinhas,06 de 
setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL), ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 
0700372-97.2016.8.02.0006 - Petição - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: Jailma Rodrigues dos Santos - Autos n° 
0700372-97.2016.8.02.0006 Ação: Petição Requerente: Jailma Rodrigues dos Santos Requerido: Clara Vitoria Duarte DESPACHO 1. 
Considerando a atual situação em que se encontram os presentes autos e ainda a natureza da ação, determino que sejam as partes 
intimadas para que informem se têm interesse na produção de provas, tendo em vista a possibilidade de julgamento antecipado da 
lide (art. 355, inc. I, Código de Processo Civil). 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. 3. Caso decorra in albis o referido prazo ou 
todas as partes se manifestem favoráveis, os autos devem retornar em conclusão. 4. A(s) parte(s) que requerer(em) a produção de 
alguma(s) prova(s), deverá(ão), no mesmo prazo, indica-la(s). 5. Intimem-se. 6. Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 04 de setembro de 2019. 
ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: GUSTAVO SANTOS ARAUJO (OAB 13736/AL), ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 0700372-
97.2016.8.02.0006 - Petição - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: Jailma Rodrigues dos Santos - REQUERIDA: Clara 
Vitoria Duarte - Autos n° 0700372-97.2016.8.02.0006 Ação: Petição Requerente: Jailma Rodrigues dos Santos Requerido: Clara Vitoria 
Duarte DESPACHO 1. Considerando a atual situação em que se encontram os presentes autos e ainda a natureza da ação, determino 
que sejam as partes intimadas para que informem se têm interesse na produção de provas, tendo em vista a possibilidade de julgamento 
antecipado da lide (art. 355, inc. I, Código de Processo Civil). 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. 3. Caso decorra in albis o referido 
prazo ou todas as partes se manifestem favoráveis, os autos devem retornar em conclusão. 4. A(s) parte(s) que requerer(em) a produção 
de alguma(s) prova(s), deverá(ão), no mesmo prazo, indica-la(s). 5. Intimem-se. 6. Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 04 de setembro de 
2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 10132A/AL), ADV: HUGO ERNESTO PRADO BARBOSA (OAB 12169A/AL) - Processo 
0700950-30.2018.8.02.0058 - Procedimento Ordinário - Bancários - REQUERENTE: Josefa Alves Dantas - REQUERIDO: Banco do 
Brasil S A - Autos n° 0700950-30.2018.8.02.0058 Ação: Procedimento Ordinário Requerente: Josefa Alves Dantas Requerido: Banco 
do Brasil S A DESPACHO 1. Considerando a atual situação em que se encontram os autos, o lapso temporal decorrido desde a 
propositura da presente lide e, ainda, o fato do litígio em tela tratar de direitos/bens disponíveis, DETERMINO, com fulcro no art. 139, 
V, do Código de Processo Civil, sejam as partes intimadas para que manifestem se há interesse na resolução da contenda por meio 
da autocomposição. 2. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. 3. Decorrido o prazo, certifi que-se e retornem os autos em conclusão. 4. 
Cumpra-se. Cacimbinhas(AL), 06 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

Antonio Bezerra Batista (OAB 11645/AL)
Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB 7529/AL)
DAYANA RAMOS CALUMBY (OAB 8989/AL)
Gustavo Santos Araujo (OAB 13736/AL)
Hugo Ernesto Prado Barbosa (OAB 12169A/AL)
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Jânio Cavalcante Gonzaga (OAB 4853/AL)
José Soares (OAB 5136/AL)
Juliana Melo de Pinho (OAB 14939A/AL)
Julio Cesar Gomes de Farias (OAB 14050/AL)
Julio César Gomes de Farias (OAB 14050/AL)
Karla Tess Firmino Lima (OAB 15245/AL)
Karoline Maria Machado Correia (OAB 11779/AL)
Lidyane Oliveira Castilho (OAB 7905/AL)
Marco Vinicius Pires Bastos (OAB 9366A/AL)
Mariana Barreto Cardoso (OAB 9318/AL)
Michael Cardoso Barros (OAB 10975/AL)
Rafael Sganzerla Durand (OAB 10132A/AL)
Rossana Noll Comarú (OAB 6083/AL)
Thiago Ramos Lages (OAB 8239/AL)
Valquiria de Moura Castro Ferreira (OAB 6128/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CACIMBINHAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0385/2019
ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL), ADV: JOÃO AUGUSTO SINHORIN (OAB 73688/PR) - Processo 0000084-

59.2017.8.02.0006 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - AUTORFATO: Genivaldo Santos da Silva - “Considerando a ausência 
da testemunha arrolada pelo Ministério Público que seria ouvida neste juízo, e tendo em conta que as testemunhas arroladas pela defesa 
não foram intimadas, redesigno a presente audiência para o dia 12/11/2019, às 09:00 horas. Intimações necessárias (testemunhas 
arroladas pela defesa às fl s. 102/105). Requisite-se o policial ausente”.

ADV: JOÃO AUGUSTO SINHORIN (OAB 73688/PR) - Processo 0000919-86.2013.8.02.0006 - Ação Penal de Competência do Júri 
- Homicídio Qualifi cado - RÉU: Edvaldo Manoel da Silva e outro - Por fi m, passou o MM. Juiz a proferir o seguinte DESPACHO: “Dê-
se vista ao Ministério Público para apresentar alegações fi nais, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, vistas a defesa com a mesma 
fi nalidade. Ofi cie-se ao juízo deprecado, a fi m de que seja devolvida a carta precatória de fl . 345, independentemente de cumprimento”.

ADV: JOÃO AUGUSTO SINHORIN (OAB 73688/PR) - Processo 0700048-05.2019.8.02.0006 - Petição - Dissolução - REQUERENTE: 
José Pereira Neto - “As partes são maiores e capazes e apresentaram acordo desprovido de qualquer vicio de consentimento. Ademais, 
a avença é licita e juridicamente possível. Por tal motivo, HOMOLOGO o acordo fi rmado entre as partes, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ofi cie-se o cartório competente 
para proceder a averbação do divorcio, ressalto que a parte requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja, EDNA SIMPLÍCIO DA 
SILVA. Sentença publicada e partes intimadas em audiência. Registre-se. Uma vez renunciado o prazo recursal, declaro o trânsito em 
julgado desta sentença. Arquive-se com baixa.”

ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 0700100-69.2017.8.02.0006 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário - Tentativa de Furto - RÉU: Fabio Junior dos Santos e outro - “Considerando as informações prestadas pela servidora do 
Presidio do Agreste, de que o sistema de videoconferência não está funcionando nesta data, redesigno a presente audiência para o dia 
10/12/2019, às 09:00 horas. Presentes intimados. Requisite-se o policial militar. Cumpra-se”.

ADV: CRISTIANE LEITE DE SOUZA VANDERLEY (OAB 15289/AL), ADV: EDNILSON PAULA MELO (OAB 6401/DF) - Processo 
0700104-72.2018.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Carlos Reis de Assis - 
RÉU: Collection Móveis Comércio e Industria Ltda - Autos n° 0700104-72.2018.8.02.0006 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Autor: Carlos Reis de Assis Réu: Collection Móveis Comércio e Industria Ltda SENTENÇA 1. Relatório 1. Dispensado, na forma do art. 
38 da Lei nº 9.099/95. 2. Fundamentação 2. Observa-se que a demanda deduzida na petição inicial veicula nítida relação de consumo, o 
que importa na aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. 3. Estabelece o art. 14 do Código de Defesa 
do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 4. É a consagração da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, por via da qual não se considera, para fi ns 
de responsabilização, se o causador do dano agiu com culpa, na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, ao prestar o serviço 
defeituoso. A análise sobre o elemento subjetivo não é realizada em tal hipótese, devendo o consumidor apenas comprovar o dano e 
o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado. 5. Dessa forma, conclui-se que, havendo o defeito na prestação do serviço, 
eclodirá a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor. E serviço defeituoso, conforme defi nição 
trazida pelo art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e o risco 
que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido. 6. Firmada, dessa forma, a premissa de que a responsabilidade 
civil ora investigada tem natureza objetiva e prescinde de demonstração de culpa (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), passa-
se à análise do foco da questão discutida no feito, que deve se voltar à verifi cação da existência de provas da ocorrência de seus 
elementos essenciais (ou pressupostos), ou seja; (1º) a conduta, omissiva ou comissiva, contrária ao direito (ilícito em senso lato); 
(2º) o dano patrimonial ou extrapatrimonial; e (3º) a relação de causalidade (nexo causal) entre a conduta contrária ao direito e a lesão 
a direito (damnum emergens ou lucro cessans). 7. Os prejuízos decorrentes do ato omissivo ou comissivo, por seu turno, podem ter 
caráter patrimonial ou extrapatrimonial, ainda que de caráter exclusivamente moral, que, em tese, consiste em uma lesão a direito da 
personalidade. Nessa linha de entendimento, os dissabores, as mágoas, os aborrecimentos ou as irritações corriqueiras em nosso dia-
dia, não têm o condão de fazer romper equilíbrio psicológico humano. 8. Analisados os elementos que geram a responsabilidade civil do 
fornecedor de serviços em face do consumidor, faz-se necessário observar se cada um desses elementos restou confi gurado na prática. 
9. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o autor teve o seu nome incluído no polo passivo de uma ação de execução 
de título executivo extrajudicial. No entanto, tal ato não gerou a inclusão indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (ao 
menos não há informação nos autos), nem tampouco ensejou a constrição judicial dos seus bens. 10. Na verdade, o autor não sofreu 
nenhuma outra consequência, salvo a inclusão do seu nome no polo passivo de uma demanda judicial. 11. Nesse sentido, há que se 
observar que tal circunstância, por si só, não agrediu nenhum dos direitos da personalidade do autor, de forma que a situação por ele 
experimentada não confi gura dano moral, mas sim um mero aborrecimento. 12. Inclusive, ao perceber que o executado e o autor da 
presente ação são pessoas distintas, a própria empresa ré requereu nos autos da execução (processo nº 0714055-47.2017.8.17.0001), 
que tramita junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a suspensão da execução, de forma evitar a prática de eventuais atos de 
constrição patrimonial. 13. Da mesma forma, não se verifi ca no presente caso o nexo causal entre a conduta do réu e a inclusão do 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 414

autor no polo passivo da execução autuada sob o nº 0714055-47.2017.8.17.0001. 14. Conforme é possível se extrair dos autos, a 
empresa ré, ao celebrar o contrato objeto de cobrança na aludida execução, tomou todas as cautelas que lhe cabiam, tendo exigido 
cópia dos documento de identifi cação, reconhecimento de fi rma das assinaturas constantes do contrato, declaração de renda fornecida 
à Receita Federal do Brasil, comprovante de residência e diversos outros documentos. 15. Na verdade, a inclusão indevida do réu no 
polo passivo da mencionada ação de execução somente se operou em razão de uma suposta fraude envolvendo documentos das mais 
variadas ordens. 16. Nesse sentido, verifi ca-se que não restaram confi gurados no presente caso nem o nexo causal e nem a ocorrência 
de dano. 17. Conforme exposto anteriormente, para que se confi gure o direito à indenização pleiteado, devem estar presentes os três 
pressupostos indispensáveis: conduta ilícita, nexo causal e resultado danoso. A partir disso e dos elementos constantes nos autos, 
verifi ca-se que os requisitos indispensáveis para a confi guração da responsabilidade civil não restaram demonstrados pela demandante, 
quais sejam, a ocorrência de dano e o nexo causal. 18. Assim, para que houvesse o dever de reparar o dano moral alegado, indispensável 
a demonstração efetiva de tal elemento, o que não ocorreu no caso em comento. 19. Portanto, diante da ausência de demonstração 
dos fatos expostos, é de se entender pela improcedência do pedido. 3. Dispositivo 20. Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda 
na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. 21. Deixo de 
condenar nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do quanto exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 22. Dê-se 
vistas da presente decisão ao Ministério Público para que, se entender pertinente, apure a possível ocorrência de crime. 23. Ofi cie-se a 
3ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, remetendo-lhe cópia da petição inicial 
(fl s. 1 a 24); da contestação (fl s. 62 a 91) e da presente sentença. 24. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 25. Caso haja a apresentação 
de recurso, intime-se a parte recorrida para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias (art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95). Transcorrido 
o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, certifi que-se nos autos acerca da tempestividade do recurso interposto, vindo-
me os autos conclusos em seguida. 26. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-se com a 
baixa e arquivamento dos autos. 27. Providências necessárias. Cacimbinhas/AL, 04 de setembro de 2019. ASSINADO DIGITALMENTE 
Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: JÂNIO CAVALCANTE GONZAGA (OAB 4853/AL) - Processo 0700209-15.2019.8.02.0006 - Averiguação de Paternidade - 
Investigação de Paternidade - REQUERENTE: J.P.S. - Aberta a audiência, buscou-se a conciliação entre as partes, todavia sem êxito. 
Em seguida, as partes pugnaram pela realização de exame de paternidade pela análise direta de DNA, tendo elas formalizado acordo 
nos seguintes termos: 1 - será realizada neste ato a coleta do material genético das partes pela servidora designada; 2 - o material 
coletado será enviado, pelos correios, para o Laboratório vinculado ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Por fi m, determinou o MM. Juiz 
que, com a chegada do resultado do exame, sejam as partes intimadas pessoalmente, em seguida dê-se vistas ao Ministério Público. 
Saem as partes intimadas.

ADV: JOÃO AUGUSTO SINHORIN (OAB 73688/PR) - Processo 0700288-96.2016.8.02.0006 - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Crimes de Trânsito - INDICIADO: Jorge Anderson Firmino - “No que se refere ao pedido da acusação, entendo pertinente deferir 
parcialmente tal pleito, apenas no que se refere a dispensa da oitiva da testemunha Antonio Márcio de Oliveira do Vale. Afi nal, quanto 
a testemunha Pedro dos Santos Freire Filho, já foi expedida carta precatória, e tal fato não tem o condão de suspender a instrução 
conforme exposto a seguir. No que se refere ao pleito defensivo, nos termos do art. 222, §1º, do CPP, a expedição de carta precatória 
não tem, repiso, o condão de suspender a instrução processual. Neste norte, não há a necessidade de se aguardar o retorno da missiva 
para fi ns de realização de audiência de instrução pelo juízo deprecante, podendo este dar seguimento ao curso natural do feito, a fi m de 
proceder com a inquirição de outras testemunhas que tenham sido arroladas pela acusação e pela defesa e que residam na comarca, 
além de proceder com o interrogatório do acusado. Repiso, tal norte de ideias tem supedâneo no art. 222, § 1º, do Código de Processo 
Penal, o qual estabelece que a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender a instrução processual. Sobre o tema, 
a jurisprudência majoritária tem albergado o entendimento de que a realização do interrogatório do acusado antes do retorno da carta 
precatória expedida para oitiva de testemunhas não é causa de nulidade. Pelo contrário, o entendimento sufragado pela jurisprudência 
é de que tal proceder tem o condão de prestigiar o princípio da celeridade processual insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 
Federal. Mesmo entendimento é sufragado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (HC n. 388.688/SP, Quinta Turma, 
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/04/2017; e AgRg no AREsp 986833/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
28/04/2017). Por fi m, há de se observar que não há impedimento no sentido de que este juízo realize novo interrogatório, uma vez 
demonstrada a necessidade pelas partes. Ainda, há de se considerar que a defesa poderá será instada a se manifestar após a juntada 
das declarações da vitima, inclusive por ocasião das alegações fi nais. Ante o exposto, defi ro parcialmente o pedido da acusação para 
dispensar a oitiva da testemunha Antonio Márcio de Oliveira do Vale, e indefi ro o pedido da defesa”. Ato continuo, passou o MM. Juiz 
a interrogar o acusado, por meio de gravação audiovisual, cuja mídia segue anexa. Na oportunidade, foi o acusado informado acerca 
do direito constitucional ao silêncio, na forma do art. 5º, LXIII da Constituição Federal, foi-lhe assegurado o direito à entrevista prévia 
e reservada com seu advogado (art. 185, § 5º do Código de Processo Penal) e foi-lhe lida a denúncia. Em seguida, passou o MM. 
Juiz a proferir o seguinte DESPACHO: “Aguarde-se a devolução da missiva. Após, dê-se vista ao Ministério Público e a defesa para 
manifestação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Na ocasião, poderão ofertar alegações fi nais. Por fi m, venham-me os autos 
conclusos”.

ADV: CARLOS ALBERTO BAIÃO (OAB 14303A/AL), ADV: JACTON CABRAL DE ANDRADE (OAB 16096/AL) - Processo 0700316-
93.2018.8.02.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - AUTORA: Elisilda 
Ferreira Pinto - RÉU: Banco Itau Bmg Consignado - Autos n° 0700316-93.2018.8.02.0006 Classe: Procedimento do Juizado Especial 
Cível Autor: Elisilda Ferreira Pinto Réu: Banco Itau Bmg Consignado SENTENÇA 1. Relatório 1. Dispensado, por força do artigo 38 
da Lei nº 9.099/95. 2. Fundamentação 2. As partes transacionaram a respeito do objeto da demanda, conforme se observa do acordo 
acostado aos autos. 3. Por tal razão, os litigantes postularam pela respectiva homologação judicial, com fundamento no artigo 487, 
III, “b”, do Código de Processo Civil. 4. Na forma do disposto no artigo 841 do Código Civil “só quanto a direitos patrimoniais de 
caráter privado se permite a transação”. 5. No caso dos autos, resta evidente que o direito objeto da transação, além ser de natureza 
patrimonial, é disponível e lícito, sendo os litigantes plenamente capazes, sem olvidar o fato de que estão representados tecnicamente 
por seus advogados. 6. Ademais, não existe proibição legal ao mencionado acordo e as obrigações assumidas são possíveis de serem 
cumpridas. 7. Quanto a forma, a transação concretizada esta em harmonia com o disposto no artigo 842 do Código Civil. 8. Portanto, 
outra medida não há a ser tomada por este juízo senão a homologação da transação. 3. Dispositivo 9. Ante o exposto, HOMOLOGO 
a transação efetivada entre as partes, e, em via de consequência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, “b”, 
do Código de Processo Civil. 10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 11. Acaso haja 
pedido de liberação de documentação, autorizo o desentranhamento independente de despacho, devendo permanecer cópia nos autos, 
além da certifi cação do ocorrido. 12. Autorizo a liberação dos valores depositados por meio de alvarás, respeitando-se o montante do 
conteúdo do acordo. 14. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 15. Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo com a devida 
baixa. Cacimbinhas/AL, 06 de setembro de 2019. ASSINADO ELETRONICAMENTELisandro Suassuna de OliveiraJuiz de Direito

ADV: WILSON MARCELO DA COSTA FERRO (OAB 6978/AL), ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 12640A/AL) - Processo 0700332-
52.2015.8.02.0006 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Cicera Gonçalves da Silva - RÉU: Banco 
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Yamaha Motor do Brasil Sa - Autos n° 0700332-52.2015.8.02.0006 Ação: Procedimento Ordinário Autor: Cicera Gonçalves da Silva Réu: 
Banco Yamaha Motor do Brasil Sa SENTENÇA 1. Relatório 1. Trata-se de ação de Revisão de Contrato entre as partes acima epigrafadas. 
2. Alega o autor que aderiu ao contrato de abertura de crédito para fi nanciamento com o réu, na forma descrita na petição inicial. 3. 
Requereu liminares para proteger-se da negativação do nome, manter a posse do bem fi nanciado, e consignar o valor das prestações no 
valor que tem por correto. No mérito pediu, além da confi rmação da liminar, a fi xação dos juros remuneratórios e moratórios, exclusão da 
capitalização dos juros, restrição nos encargos de inadimplência da comissão de permanência sem concurso com outro encargo 
moratório. 4. Citado, o réu apresentou contestação, aduzindo que a parte autora teve prévio conhecimento de todas as cláusulas do 
contrato fi rmado, estando previstas no contrato todas as tarifas cobradas, o que as torna legais. No mérito, requereu a improcedência da 
ação e juntou documentos, entre eles, o contrato entabulado entre as partes. 5. Em ata de audiência de fl . 168, este juízo determinou a 
intimação da parte autora para apresentação de réplica. 6. Em sede de réplica, o autor apresentou manifestação. 7. Após, as partes 
foram intimadas sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, momento em que ambas não requereram a produção de novas 
provas. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. 9. Eis o que tinha relatar. Fundamento e decido. 2. Fundamentação 2.1 Das questões 
preliminares 10. Argui a ré a necessidade de suspensão dos autos em razão de decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 
1.639.320 SP, que tramitava no c. Superior Tribunal de Justiça. 11. Quanto à arguição em comento, tenho que não merece prosperar, 
haja vista que em análise ao aludido recurso, verifi co que a decisão que determinou a suspensão dos autos, conforme mencionado pela 
ré, não está mais a produzir efeitos, em razão do julgamento do referido, na data de 12 de dezembro de 2018. 12. Igualmente, entendo 
pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ante o fato de que embora a prestadora do serviço de seguro seja empresa 
distinta da que é demandada na presente lide, a parte autora contratou tal serviço junto a ré, tornando-a, portanto, solidariamente 
legítima para responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor em tela, conforme se extrai das normas consumeristas. 2.2 Do 
mérito 13. Inicialmente impõe-se justifi car o julgamento antecipado do pedido. A nossa legislação instrumental civil, ao tratar do julgamento 
abreviado da pretensão resistida, estabelece que: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 
do mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).” 14. Tenho que a presente demanda comporta 
julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade da produção de outros tipos de prova, por se tratar de matéria unicamente de 
direito. 15. Pois bem! No tocante as questões de mérito, passo a analisar, separadamente, cada uma das cláusulas impugnadas pela 
parte autora. 16. Desde o advento da Lei nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Lei nº 22.626/33 nas operações que 
envolvam de um dos lados instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional, seu 
órgão normativo, limitar taxas e encargos bancários. 17. Tal atribuição se observa da letra do artigo 4º da referida Lei, o qual transcrevo: 
“Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: IX - Limitar, sempre 
que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou 
fi nanceiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil (...)” 18. Sobre o tema em questão foi editada a Súmula 
596 do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que: “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos 
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema fi nanceiro nacional”. 
19. Portanto, nos contratos bancários, não há que se falar em limitação da taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por 
cento) ao ano. No entanto, tal assertiva não legitima os contratos bancários a fazerem uso de taxa de juros no percentual que bem 
aprouverem. Existe um limite sim, que é justamente a taxa média permitida no mercado para o período em que celebrado o contrato. 20. 
Nesse mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada, conforme julgado abaixo transcrito: “AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS 
À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ENTENDIMENTO QUE SE COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO - 
INEXISTÊNCIA - COBRANÇA - IMPOSSIBLIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - 
DESNECESSIDADE - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 
(AgRg no REsp 1251799/SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0105183-1, Relator(a) Ministro MASSAMI 
UYEDA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 16/06/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 28/06/2011).” 21. 
Assim, a abusividade da taxa de juros deve ser verifi cada em cada caso concreto, de acordo com o período e modalidade de crédito 
correspondente, tendo como limite a taxa média de mercado. 22. No caso vertente, o contrato foi fi rmado em junho de 2015, e a taxa de 
juros foi pactuada em 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês. De acordo com dados ofi ciais, na modalidade de crédito 
correspondente, a taxa média de juros permitida era a mesma da pactuada (conforme tabele divulgada pelo Banco Central para 
operações com juros prefi xados aquisição de bens pessoa física). Daí se infere que, estando a taxa de juros do contrato fi rmado entre as 
partes litigantes pactuada em percentual normal à taxa média de mercado, não há abusividade. 23. Desde a entrada em vigor da MP nº 
1963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001, a capitalização de juros mensal nas operações realizadas pelas instituições fi nanceiras 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional é admissível, desde que pactuada. 24. No caso em apreço, verifi ca-se que as partes 
expressamente pactuaram a incidência de capitalização de juros, pois o contrato expressamente prevê a taxa de juros mensal e a taxa 
de juros anual capitalizada. Nesse sentido, porque prevista no contrato, conforme se vê às fl s. 128/136, não há que se falar em 
abusividade na cobrança de juros de forma capitalizada. 25. Quanto à comissão de permanência, cumpre ressaltar que foi introduzida no 
Direito Pátrio desde 28.01.1966, por meio da Resolução n.º 15, do Banco Central do Brasil. Inicialmente, tinha como principal fi nalidade 
servir de atualização monetária do saldo devedor. A evolução do instituto, no entanto, demonstrou que, na prática, também servia para 
desestimular o inadimplemento, na medida em que era “calculada sobre os dias de atraso e nas mesmas bases proporcionais de juros e 
comissões cobrados ao cedente na operação primitiva”. Em resumo, é fácil concluir que o cálculo da comissão de permanência 
preconizado inicialmente pelo Conselho Monetário Nacional levaria em consideração o número de dias de atraso e as taxas pactuadas 
para a operação original. 26. Adequando-se às novas exigências ditadas pelo mercado fi nanceiro, houve a edição da Resolução n º 
1.129, de 15 de maio de 1986, do BACEN, ampliando sua aplicação e vedando a cobrança de quaisquer outros encargos de natureza 
“compensatória”. 27. Embora antes intensamente controvertida, hoje a matéria já se encontra pacifi cada no âmbito do c. Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a sua cobrança, desde que expressamente pactuada. Porém, para que seja cobrada a 
referida comissão, não se pode cumulá-la com qualquer outro encargo, seja ele multa contratual, correção monetária, juros remuneratórios 
ou juros moratórios, conforme se vê do julgado a seguir colacionado: “Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação revisional de 
contrato bancário. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos moratórios. Impossibilidade. É admitida a incidência da 
comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção 
monetária e/ou multa contratual. Agravo no recurso especial não provido.(STJ Segunda Seção. AGRESP 200401693910/RS. Relator 
(a): Nancy Andrighi. DJ 08/08/2005, pg. 00179.)” 28. Vale ressaltar que não é a mera cobrança de comissão de permanência que a torna 
abusiva, mas sim sua cumulação com outros encargos, de tal sorte que a incidência destes, após o vencimento da dívida, deve ser 
extirpada, mantendo-se, tão-somente, a comissão de permanência. Vale destacar também que a comissão de permanência só é legal se 
calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 294/STJ. 29. No caso dos autos, 
não há qualquer comprovação que a comissão de permanência está sendo cobrada, de maneira que a mera alegação genérica deve ser 
evitada e repudiada. 30. No que concerne a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários e a multa moratória 



Publicação Ofi cial 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 Ofi cial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XI - Edição 2423 416

de 2% (dois por cento), já existe entendimento sumulado de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
fi nanceiras”, conforme Enunciado 297 do c. Superior Tribunal de Justiça. 31. O contrato fi rmado entre as partes é posterior à edição da 
Lei 8.078/90. Sendo assim, devem ser aplicadas as disposições da referida legislação, especialmente as regras referentes à multa 
moratória (Súmula 285 do STJ). 32. Assim, temos que, conforme o Código de Defesa do Consumidor no § 1ª, do art. 52: “§1º - As multas 
de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.” 
33. Essa posição também é pacífi ca em nossos tribunais superiores, conforme precedente abaixo transcrito: “AGRAVO REGIMENTAL. 
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SUMULAS 07 E 126 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. CUMULAÇÃO 
COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE. 
COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. POSSE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE 
AÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO EM JUÍZO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO. SÚMULA 284 DO STF. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 4. Multa moratória: a alíquota de 10% (dez por cento) só poderá ser mantida para contratos 
fi rmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo ser reduzida para 2% conforme 
dispõe o Enunciado da Súmula 285/STJ. 5. Juros moratórios: a Segunda Seção já decidiu que podem ser actuados até o limite de 12% 
ao ano, conforme previsto na Lei de Usura. (REsp 402.483/RS, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 26.03.2003). 34. In casu, em que pese 
a multa moratória prevista no contrato ter sido fi xada no percentual de 2%, ela pode ser cobrada no caso vertente, uma vez que não há 
notícia de cobrança da comissão de permanência. 35. Já quanto aos juros moratórios, diferente dos remuneratórios, são devidos pelo 
atraso no cumprimento da prestação. Eles, juntamente com a correção monetária, são consectários legais da dívida e a lei determina a 
sua incidência independentemente de previsão expressa no instrumento contratual. 36. O artigo 406 do Código Civil, que trata sobre o 
tema, assim dispõe: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de 
determinação da lei, serão fi xados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional”. 37. Por sua vez, o artigo 389 do mesmo diploma legal assim estabelece: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices ofi ciais 0regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 
38. Os artigos citados preveem que o devedor inadimplente responde por juros de mora e, ante ausência de previsão expressa, os 
referidos juros devem ser estipulados à taxa legal. No caso os autos, o contrato fi rmado expressamente prevê a cobrança de juros 
moratórios no percentual de 1% ao mês, devendo ser mantido tal percentual. 39. Verifi ca-se, portanto, que não obstante o princípio do 
“pacta sunt servanda” seja relativizado nos contratos de consumo, deve-se, tanto quanto possível, preservar o que livremente pactuado 
pelas partes, de modo a ser defeso ao contratante pleitear revisão de contrato sem esteio em qualquer fundamento sólido que confi ra 
razão a suas alegações. 40. Cumpre observar que o autor se limitou a tecer considerações genéricas para sustentar a propalada 
abusividade contratual, deixando de instruir a inicial com o necessário demonstrativo dos valores e das cláusulas consideradas abusivas, 
restringindo-se a apresentar um valor de prestação que reputa ideal, sem, contudo, oferecer qualquer cálculo válido que o justifi casse. 
41. Destarte, porquanto não demonstrado o propalado desequilíbrio contratual e a manifesta vantagem do contratado, é de rigor a 
improcedência da presente lide. 42. No tocante ao ônus da prova, este foi sanado, na medida em que o contrato foi devidamente juntado 
às fl s. 128/141. No entanto, diante da ausência de manifestação de um perito contábil, caberia a aludida parte cumprir com o ônus que 
lhe cabe, conforme dito alhures, ou seja, explanar as cláusulas abusivas, já que o contrato foi colacionado aos autos, o que não foi 
cumprido pelo autor, muito embora ser ônus que lhe cabe, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 43. Não obstante o teor do 
parágrafo 41 da presente sentença, passo a discorrer sobre os pedidos formulado em sede de tutela de urgência da seguinte maneira: 
Quanto à inscrição negativa do nome do devedor ou o protesto em cartório, tenho que esse fato é corolário lógico da inadimplência, pois 
obrigação de quem deve é pagar, e pagar em dia e do modo como convencionado, não exorbitando do seu direito o credor que promove 
a inscrição negativa do devedor remisso e/ou toma as medidas legais cabíveis para reaver seu crédito e prevenir demais sujeitos que 
têm no crédito o pilar de seus empreendimentos. Não é o simples ajuizar da ação revisional de contrato fato bastante para impedir a 
inscrição negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 380, Superior Tribunal de Justiça: A simples propositura 
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 44. No que corresponde à manutenção da posse do veículo, 
é cediço que consiste a alienação fi duciária garantia de contrato por meio da qual ao credor é dado promover a busca e apreensão do 
bem da garantia, sua alienação extrajudicial e aplicação do produto da venda na satisfação de seu crédito. Esse direito é decorrência 
natural do inadimplemento e mora do devedor, não podendo ter seu exercício obstado tão somente porque o devedor esteja perseguindo 
pagar menos do que se obrigou a honrar. 45. Já no que se refere à consignação em pagamento, também nominada ‘depósito incidental’, 
o que se presta a dizer do divórcio do instituto previsto nos arts. 334 e seguintes, do Código Civil, e procedimento inscrito desde o art. 
539, do Código de Processo Civil. Seu cabimento é nos limites do art. 335, Código Civil, ao que não atende o simples desejo do devedor 
pagar menos que o convencionado, o que não pode ser imposto ao credor por afrontar o art. 313 do mesmo diploma legal, por não ser 
este obrigado a receber de modo diverso do pactuado, ainda que mais vantajoso para si, quanto mais receber menos que o pactuado. 
46. Outrossim, não merece acolhimento o pedido de devolução de valores, já que não demonstrada a ocorrência de cobranças indevidas. 
47. Por fi m, considerando que a parte autora apresentou o valor da causa erroneamente, em desacordo com o previsto no inciso II, do 
art. 292 do Código de Processo Civil, entendo pela correção de ofício, o que é plenamente possível, conforme se vê no §3º do artigo 
anteriormente citado. Dessa forma, considerando que o valor total do crédito é de R$ 6.456,53 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e três centavos), conforme apontado no QUADRO VI do documento de fl . 130, este deve corresponder ao valor da 
causa, nos termos do dispositivo aqui mencionado. 3. Dispositivo 48. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 
nesta ação de revisão de contrato, o que faço com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 49. Caso conste depósito judicial, 
defi ro a liberação, via alvará judicial ao depositante. 50. Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas 
processuais e, também, aos honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 
art. 85 c/c §2º, do art. 98, ambos do Código de Processo Civil. 51. Em havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à parte 
contrária para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do §1º do art. 1.010 do Código de 
Processo Civil, e, na sequência, independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 
Alagoas, conforme reza o § 3º do aludido dispositivo. 52. Já na hipótese de serem opostos embargos de declaração, certifi que-se a 
tempestividade e em seguida dê-se vistas à parte recorrida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, em querendo, apresente suas 
contrarrazões. 53. Com o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certifi cado, proceda-se com a baixa e arquivamento dos 
autos, caso não haja qualquer pendência. 54. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 55. Cumpra-se. Cacimbinhas,10 de setembro de 
2019. ASSINADO DIGITALMENTE Lisandro Suassuna de Oliveira Juiz de Direito

ADV: HELOÍSA BEVILAQUA DA SILVEIRA (OAB 83566/PR) - Processo 0800041-89.2017.8.02.0006 - Inquérito Policial - Roubo 
- REPTADO: Weslley Lopes da Silva - “Intime-se a defesa conforme requerido para fi ns de apresentação de defesa previa. Por fi m, 
venham-me os autos conclusos”.

Carlos Alberto Baião (OAB 14303A/AL)
Cristiane Leite de Souza Vanderley (OAB 15289/AL)
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Ednilson Paula Melo (OAB 6401/DF)
Fábio Rivelli (OAB 12640A/AL)
Heloísa Bevilaqua da Silveira (OAB 83566/PR)
JACTON CABRAL DE ANDRADE (OAB 16096/AL)
Jânio Cavalcante Gonzaga (OAB 4853/AL)
JOÃO AUGUSTO SINHORIN (OAB 73688/PR)
Wilson Marcelo da Costa Ferro (OAB 6978/AL)

Comarca de Cajueiro

Vara do Único Ofício de Cajueiro - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CAJUEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0200/2019
ADV: MÚCIO MURILO CASSIANO GAMA (OAB 8122/AL) - Processo 0000304-93.2013.8.02.0007 - Procedimento Ordinário - 

Usucapião Especial (Constitucional) - AUTOR: Wilson Leão de Farias Junior e outro - DESPACHO Tendo em vista a emenda a inicial 
pela parte autora (fl . 89), cite-se o Município de Cajueiro para que, querendo, apresente contestação nos autos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, trazendo todos os documentos que comprovem que o imóvel localizado na Av. Industrial Cícero Toledo, n.° 225, nesta cidade, com 
as seguintes dimensões: 14,50m de largura x 34,10m de comprimento, medindo uma área total de 497,50 m², na verdade se trata de 
bem público.

ADV: ANDRÉ BRITO TEIXEIRA (OAB 9603/AL) - Processo 0000347-98.2011.8.02.0007 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Homicídio Culposo (art. 121, § 3º, CP) - RÉU: Claudemir Vieira da Silva - DESPACHO Conforme certidão de fl . 126, embora devidamente 
intimado o defensor constituído do acusado não apresentou alegações fi nais. Verifi cada a inércia do defensor constituído, faz-se mister a 
intimaçãodo réu, no endereço constante à fl . 112 a fi m de constituir novo advogado, no prazo de 15 dias, ou ainda informe a necessidade 
ser assistido por defensor público ou dativo. Providências necessárias.

ADV: ARTHUR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO (OAB 9330/AL) - Processo 0000356-89.2013.8.02.0007 - Procedimento 
Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - AUTOR: Município de Cajueiro - SENTENÇA Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada 
pelo Município de Cajueiro, visando à aquisição do seguinte bem: imóvel denominado Escola Municipal de Educação Básica João 
Texeira da Costa, medindo o terreno 396,30 metros quadrados e 395 metros quadrados de área construída, tendo como confrontante: 
frente - Povoado Loango Rua C; lado direito - Residência da sra. Angela Quirino da Silva ; lado esquerdo - residência de Valdemir 
de Souza. Aduz a inicial que o imóvel se encontra sob a posse do autor há mais de 20 (vinte) anos e que esta é exercida de maneira 
mansa e pacífi ca, sem interrupção e oposição, com animus domini. Com a peça inaugural, vieram os documentos de fl s. 05-11. Às fl s. 
9 e 10, acostou-se a planta do imóvel, com a sua descrição. Os réus ausentes, incertos e desconhecidos foram citados mediante edital, 
conforme se extrai às fl s. 18 tendo, todos, porém, permanecido inertes. As Fazendas Públicas Federal, Estadual, após devidamente 
intimadas, aduziram que não possuem interesse no imóvel usucapiendo (fl s.30/33). Eis o relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação em 
que se pretende a declaração da prescrição aquisitiva sobre o imóvel pertencente ao autor. E, como sabido, a usucapião é uma forma 
de se obter a propriedade de um bem pelo decurso de certo lapso temporal, atendendo aos requisitos exigidos em lei. A esse respeito, 
os autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ensinam que “A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade 
e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais” (Direitos Reais, 5ª edição, editora 
Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, pág. 258). No tocante aos requisitos exigidos em lei para a declaração de usucapião, os já citados 
autores rezam que “Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a 
posse mansa e pacífi ca e o ‘animus domini’’ (Direitos Reais, 5ª edição, editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, pág. 271). Nesse 
contexto, assegura o art. 1.238 do CC que “Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, 
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Essa é a chamada “usucapião extraordinária”. O segundo 
requisito formal da usucapião é a posse mansa e pacífi ca, que não poderá ser exercida sob estado de subordinação ao verdadeiro 
proprietário, oriunda de permissão ou tolerância, tampouco utilizando-se de violência ou clandestinidade. Vale ressaltar que a mansidão 
e pacifi cidade na posse só tem fi m no instante em que há oposição judicial. O último requisito é o “animus domini”, ou seja, ânimo de 
dono, onde o possuidor sabe que não é dono do imóvel, contudo age como se fosse, buscando, com tal atitude, eliminar o antigo titular, 
quando existente, e converter-se em proprietário. Pois bem. Após analisar os autos, observo que o autor, de fato, atende a todos os 
requisitos para alcançar a usucapião extraordinária. Conforme se depreende das provas colhidas nos autos, os fatos descritos na inicial 
são dotados de veracidade. Ademais, essa posse sempre se deu de maneira mansa, pacífi ca, ininterrupta e sem oposição, pois ninguém 
nunca reivindicou a posse do terreno ou da casa e, ainda, com animus domini, tendo em vista ser fato público e notório que a Escola 
Municipal João Texeira Costa funciona, há mais de 20 anos, no terreno que se pretende usucapir. Além disso, verifi ca-se que foram 
cumpridas as citações dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos (fl . 18). Por suas vezes, as Fazendas Públicas atestaram 
não terem interesse no presente feito, afi rmando que o imóvel em questão não se encontra dentre suas propriedades. Assim, o autor 
comprovou de modo satisfatório que a posse foi exercida de forma contínua, mansa e pacífi ca, positivando o atendimento de todos os 
requisitos da usucapião. Forçoso é, pois, reconhecer o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial, confi rmando-se a posse “ad 
usucapionen” deste, a qual já ultrapassa, pelo que dos autos se depreende, mais de 20 (dez) anos. Ante exposto, com fundamento no 
art. 1.238 do Código Civil, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DECLARAR 
O DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO/AL sobre imóvel denominado Escola Municipal de Educação Básica João Texeira Costa, 
situado no povoado Loango móvel medindo o terreno 396,30 metros quadrados e 395 metros quadrados de perímetro, tendo como 
confrontante: frente - Povoado Loango Rua C; lado direito - Residência da sra. Angela Quirino da Silva ; lado esquerdo - residência de 
Valdemir de Souza, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. Após o trânsito 
em julgado, expeça-se o competente mandado para registro no Cartório de Imóveis desta Comarca. Cumprida a sentença em todos os 
seus termos, arquive-se o feito, dando-se baixa na distribuição. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Providências necessárias.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700134-86.2016.8.02.0068 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Edvanio dos Santos - SENTENÇA EDIVÂNIO DOS SANTOS, já qualifi cado nos 
autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 
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121, §2º, incisos II e V c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente em desfavor 
das vítimas José Adenilson Correia Marinho e Thiago Guedes da Gama Marinho de Barros. Encerrada a instrução criminal, foi o réu 
pronunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos V e VII c/c art.14, inciso II (por duas vezes), todos do Código 
Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente em desfavor das vítimas José Adenilson Correia Marinho e Thiago Guedes da 
Gama Marinho de Barros. O processo foi levado a plenário em 10 de setembro de 2019 nesta Comarca. Nos debates, o representante do 
Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado por ausência de provas sufi cientes a prolatação de decreto condenatório. Ao seu 
turno, a defesa técnica sustentou a tese da negativa de autoria por ausência de provas. O Egrégio Conselho de Sentença, respondendo 
ao questionário proposto, o qual não foi contestado pelas partes, acolheu totalmente a tese ministerial. Ressalto, por oportuno, que 
as cédulas foram lidas apenas até a obtenção de quatro respostas positivas ou negativas, não sendo lidos os demais votos a fi m de 
preservar o sigilo das votações. Neste sentido, o Tribunal de Justiça reconheceu, por maioria a a inexistência da materialidade dos crime 
imputados aos acusados. Ante o exposto, amparado na soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, ABSOLVO o acusado 
EDVÂNIO DOS SANTOS da imputação relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos V e VII c/c art.14, inciso II (por duas vezes), 
todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente de modo que determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 
SOLTURA em seu favor, devendo ser colocado em liberdade caso não esteja preso por outro motivo. Sentença publicada nesta sessão, 
intimados o Ministério Público, a Defensoria Pública e o acusado, inclusive dos prazos recursais. Registre-se. Após o trânsito em julgado 
da presente sentença, arquivem-se os autos. Sem custas por ser o acusado pobre na forma da lei, sendo inclusive assistido pela 
Defensoria Pública. Providências necessárias. Cumpra-se.

ADV: REGINALDO MORENO (OAB 139553SP) - Processo 0700169-98.2017.8.02.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - ALIMENTAND: L.J.A.S. e outro - DESPACHO Em atenção à certidão de fl . 20, cobre-se devolução da resposta do ofício 
expedido à fl . 17. Providências necessárias. Cumpra-se. Cajueiro/AL, 10 de setembro de 2019. Lígia Mont’Alverne Jucá Seabra Juíza 
de Direito

ADV: EDILANE DA SILVA ALCANTARA (OAB 12499/AL) - Processo 0700179-11.2018.8.02.0007 - Guarda - Perda ou Modifi cação 
de Guarda - REQUERENTE: M.J.V.M. - DECISÃO Trata-se de ação ordinária proposta por MARIA JOSÉ VIEIRA DE MELO objetivando 
a guarda defi nitiva dos adolescentes LUIZ RODOLFO CESAR VIEIRA DE MELO e MARIO CORREIA DE MELO NETO e a internação 
compulsória de VANIA MARIA VIEIRA DE MELO, pelas razões delineadas na peça inicial. Em decisão interlocutória proferida às fl . 18 
a 21 foi concedida a guarda provisória de Luiz Rodolfo César Vieira de Melo e Mário Correia de Melo Neto à requerente MARIA JOSÉ 
VIEIRA DE MELO. Através da petição de fl . 48/51 a requerente emendou a inicial com a regularização da demanda, para incluir o Estado 
de Alagoas no polo passivo da ação. Outrossim, informou que a demandada já encontra-se internada em uma clínica particular. Assim, 
por não restarem presentes o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 
ora, o pedido de internação compulsória da requerida às expensas do Estado de Alagoas. Face ao exposto, indefi ro o pedido da parte 
autora no que concerne a internação Compulsória da requerida às expensas do Estado de Alagoas. Outrossim, determino, a citação do 
demandado Luiz Jorge César Teixeira, no endereço constante à fl . 49, para querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, 
contados na forma do art. 231, I do CPC. Cite-se o Estado de Alagoas, para querendo, contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) 
dias. Providências necessárias. Cumpra-se.

ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS (OAB B/AL) - Processo 0700195-28.2019.8.02.0007 - Procedimento 
Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Josivânio Valeriano - DESPACHO Prima facie, suspendo a realização do Bloqueio 
via BACENJUD determinado em decisão de fl s. 81/85. Ao analisar os autos, verifi co que à fl . 33 tem-se parecer da Câmara Técnica de 
Saúde onde foi sugerido que, apesar do medicamento prescrito ser adequado para o tratamento da retinopatia/edema macular diabético 
do autor, existe a alternativa terapêutica Bevacizumabe, custeado pelo SUS conforme portaria da ANVISA/CONITEC, com melhor 
custo efetividade comprovada. Desta feita, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, acoste aos autos declaração de médico 
cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS) informando se a alternativa terapêutica Bevacizumabe, custeado pelo SUS conforme 
portaria da ANVISA/CONITEC é efi caz para que seja realizado o tratamento do qual necessita. Providências necessárias. Cumpra-se. 
Cajueiro/AL, 10 de setembro de 2019. Lígia Mont’Alverne Jucá Seabra Juíza de Direito

ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 7566A/AL), ADV: ROUSSEAU OMENA DOMINGOS (OAB 9587/AL), ADV: 
LEONARDO LIMA CLERIER (OAB 123278/RJ) - Processo 0700195-62.2018.8.02.0007 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Francisco Martins de Oliveira - RÉU: Tim Celular S/A - DESPACHO Tendo em vista petição de fl . 
84, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cajueiro/AL, 10 
de setembro de 2019. Lígia Mont’Alverne Jucá Seabra Juíza de Direito

André Brito Teixeira (OAB 9603/AL)
Arthur Fernandes dos Anjos Carvalho (OAB 9330/AL)
Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB 7566A/AL)
Defensoria Pública do Estado de Alagoas (OAB B/AL)
Edilane da Silva Alcantara (OAB 12499/AL)
Leonardo Lima Clerier (OAB 123278/RJ)
Múcio Murilo Cassiano Gama (OAB 8122/AL)
Reginaldo Moreno (OAB 139553SP)
Rousseau Omena Domingos (OAB 9587/AL)

Comarca de Campo Alegre

Vara do Único Ofício de Campo Alegre - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CAMPO ALEGRE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0234/2019
ADV: EVERTON THAYRONES DE ALMEIDA VIEIRA (OAB 12885/AL), ADV: CLAUDIO CESAR BARBOSA PEREIRA FILHO (OAB 

14193/AL) - Processo 0700620-52.2019.8.02.0008 - Auto de Prisão em Flagrante - Estupro - INDICIADO: Amerino dos Santos Neto - Ante 
o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de AMERINO DOS SANTOS NETO, por ausência de alteração das 
circunstâncias fáticas subjacentes ao fato aliada à gravidade concreta da conduta do agente. Ofi cie-se à autoridade policial requisitando, 
no prazo de 10 (dez) dias, o envio do Inquérito, devidamente relatado. Com o aporte da peça investigatória, dê-se vista ao Ministério 
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Público para, no prazo do art. 46 do CPP, praticar os atos inerentes ao seu mister constitucional. Intimem-se. Cumpra-se com urgência 
(preso). Campo Alegre , 10 de setembro de 2019. Filipe Ferreira Munguba Juiz de Direito

Claudio Cesar Barbosa Pereira Filho (OAB 14193/AL)
Everton Thayrones de Almeida Vieira (OAB 12885/AL)

Comarca de Capela

Vara do Único Ofício de Capela - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CAPELA
JUIZ(A) DE DIREITO PHILLIPPE MELO ALCÂNTARA FALCÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ DIEGO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0518/2019
ADV: GESSI SANTOS LEITE (OAB 4916/AL), ADV: LEONARDO COIMBRA NUNES (OAB 122535/RJ), ADV: HUMBERTO LUIZ 

TEIXEIRA (OAB 157875/SP), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 9343A/AL), ADV: MOISÉ BATISTA DE SOUZA (OAB 7190/AL) - 
Processo 0000283-49.2012.8.02.0041 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigações - AUTOR: Banco Panamericano S/A 
- RÉU: Divane Paulino de Almeida - Diante de todo o exposto, determino que seja certifi cado, nos presentes autos, se já houve decisão 
transitada em julgado no recurso interposto contra a sentença proferida na Ação Revisional, mantendo-se, enquanto isso, suspenso 
este processo. Ademais, reconheço a perda do objeto do Agravo de Instrumento que foi convertido em Retido, à época, conforme já 
mencionado. Por fi m, defi ro o requerimento de fl . 177, determinando que as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do 
único patrono ali citado, deixando, contudo, para apreciar os requerimentos de fl s. 149/150, 163/164 e 148 após a informação referente 
ao trânsito em julgado da sentença.

Fernando Luz Pereira (OAB 9343A/AL)
Gessi Santos Leite (OAB 4916/AL)
Humberto Luiz Teixeira (OAB 157875/SP)
Leonardo Coimbra Nunes (OAB 122535/RJ)
Moisé Batista de Souza (OAB 7190/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE CAPELA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0519/2019
ADV: ELTON GOMES MASCARENHAS (OAB 3844/AL) - Processo 0000093-62.2007.8.02.0041 (041.07.000093-0) - Execução de 

Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Nacional em Alagoas - 1. Em atenção ao requerido 
pela parte exequente e, observando o disposto nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das Serventias Judiciais da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino a inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste processo em hasta pública unifi cada 
(da qual farão parte os bens penhorados nos seguintes processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 0500684-64.2007.8.02.0041; 
0000202-27.2017.8.02.0041; 0700193-24.2017.8.02.0041; 0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-62.2007.8.02.0041 e 0700840-
87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o Sr. Osman Sobral e Silva, Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado junto à Corregedoria-Geral da 
Justiça, que deverá ser notifi cado desta nomeação, através do e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a quem incumbirá, pessoalmente: 
I - providenciar ampla divulgação da hasta e comunicar ao Setor de Depósito Judicial, por escrito, até 7 (sete) dias antes do ato, todos 
os procedimentos e meios de comunicação utilizados; II - informar, para que seja publicado no edital de alienação judicial, quando for 
o caso, a descrição dos bens penhorados, com suas características, e, tratando-se de imóvel, a respectiva situação e divisas, com 
remissão à matrícula e registros; III - informar, para que conste do edital de hasta pública, o lugar onde estiverem os móveis, veículos e 
semoventes; IV - remover, armazenar e zelar pelos bens, sempre que o juízo da execução assim o determinar, caso em que assumirá, 
mediante compromisso, a condição e os deveres de depositário judicial; V - responder, de imediato, a todas as indagações formuladas 
pelos juízos da execução e, na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer ao local da hasta pública que estiver a seu cargo com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora; VII - permitir a visitação pública dos bens removidos, em horário comercial; VIII - exibir, no 
ato da hasta pública, as fotos digitais dos bens a serem alienados; IX - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o 
Juiz da execução; X - participar imediatamente ao Juiz da execução qualquer dano, avaria ou deterioração do bem removido, mesmo 
após a realização da hasta pública, sob pena de responder com perda da remuneração, no limite dos prejuízos; XI - comparecer a 
todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de Depósito Judicial; e XII - manter seus dados cadastrais atualizados. 3. Fixo a 
comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo do arrematante. 4. A primeira 
praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 12/11/2019, às 09:00 horas, 
oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em valor igual ou superior ao da avaliação. 5. A segunda praça ocorrerá 
no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, oportunidade em que os bens móveis poderão ser arrematados por 
lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação, e os bens imóveis por lances correspondentes 
a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O cartório deverá elaborar um edital único para a hasta pública, com 
os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada de uma via do edital em cada um deles, devendo observar o 
disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, 
com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor 
pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão 
do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a 
identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se 
realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da 
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública 
e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. Intimem-se todas as partes e terceiros necessários à 
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válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em caso de penhora de bem imóvel, inclusive, dando-lhes 
ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na próxima ou nas próximas hastas públicas a serem 
realizadas.

ADV: RAIMUNDO ANTÔNIO PALMEIRA DE ARAÚJO (OAB 1954/AL) - Processo 0000194-79.2019.8.02.0041 - Carta Precatória 
Cível - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico - REQUERIDO: Célio Roberto de Almeida - Intimação do requerido.

ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES) - Processo 0000344-70.2013.8.02.0041 - Procedimento Ordinário - Processo e 
Procedimento - AUTOR: Telma Maria Calheiros da Silva e outros - SENTENÇA 1.Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por TELMA 
MARIA CALHEIROS DA SILVA e OUTROS em face de OI S.A., todos qualifi cados nos autos. 2.Na inicial, os autores narram, em síntese, 
que fi rmaram com a TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S.A - TELASA, que a OI S.A. acabou por suceder, contrato de participação 
fi nanceira para aquisição de ações da Companhia e o direito de instalação de uma linha telefônica. Acrescentam que, durante o Plano de 
Expansão da Rede de Telefonia, o referido contrato fi rmado com as companhias telefônicas eram convertidos em ações emitidas por 
estas, cuja subscrição se operava no ato da integralização da participação fi nanceira. Afi rmam que, ao aderir ao negócio, não tinham a 
intenção de se tornar acionistas, e sim de adquirir direito sobre uma linha telefônica. Consignam que a questão cinge-se ao fato de que 
a TELASA recebeu o pagamento do preço à vista, fi cando com o dinheiro disponível, e só emitiu as ações no tempo e no preço que lhe 
foi mais favorável; que o procedimento adotado pela ré foi em desacordo com os ditames da boa-fé objetiva, pois deixou que o preço de 
cada ação sofresse variação, fazendo a subscrição sem atualizar o preço pago pela parte autora (pp. 01/28). 3.Argumentam teoria da 
aparência, legitimidade passiva, relação de consumo; inversão do ônus da prova para a obrigatoriedade e necessidade de apresentar a 
parte ré, em juízo, elementos e documentos que a vinculam à parte autora, em seu poder, para a instrução e a liquidação; posição do 
STJ a respeito da prescrição vintenária considerando o direito em discussão como de natureza pessoal e aplicando o disposto no art. 
177 do Código Civil de 1916; dos dividendos, direito ao recebimento sem ocorrência de prescrição de qualquer espécie; das ações da 
Telebras-Telasa em face da criação da Telasa-Celular, contemplação a ser resolvida com indenização pecuniária por perdas e danos; da 
prática abusiva da “venda casada”, do cabimento de indenização por perdas e danos pela caracterização de enriquecimento ilícito; 
violação ao art. 170 da Lei nº 6.404/76, consequente indenização de perdas e danos, por arbitramento, em face de enriquecimento ilícito 
(pp. 01/28). 4.Requerem reconhecimento da relação de consumo, e inversão do ônus da prova no sentido de ser a parte ré obrigada a 
trazer, com a contestação, os elementos e documentos que a vinculam à parte autora, em seu poder, para a instrução e/ou liquidação. 
Requerem, ainda, com especifi cações para casa pedido, condenação da parte ré no perfazimento ou complementação da quantidade de 
ações subscritas; a subscrever as ações emitidas a menor; reconhecimento do direito a vantagens e bonifi cações deferidas aos 
acionistas; pagamento da diferença das ações não emitidas; pagamento de indenização a título de perdas e danos; ônus da sucumbência. 
Demais requerimentos de citação, protesto pela produção de provas, habilitação de advogado e prioridade de tramitação (pp. 01/28). 5.
Os autores juntaram os documentos de pp. 29/94. 6.Devidamente citada (p. 135), a parte ré apresentou contestação, na qual, em 
preliminares, arguiu prescrição; inépcia da inicial (ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação); falta de interesse de 
agir (recurso repetitivo no paradigma REsp 982.133/RS e Súmula 389 do STJ); ilegitimidade passiva. No mais, argumenta inaplicabilidade 
do Código de Defesa do Consumidor, e impossibilidade de inversão do ônus da prova; inexistência de contratos de participação 
fi nanceira, ausência de prova do fato constitutivo (com exceção de contrato juntado pela autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA); 
emissão de ações em observância das normas aplicáveis, inexistência de resíduo acionário; improcedência do pedido de indenização 
por perdas e danos decorrentes da prática abusiva de “venda casada”; improcedência do pedido de indenização por perdas e danos por 
violação ao art. 170 da Lei nº 6.404/76; pedidos subsidiários improcedentes; inconsistência do pedido de exibição de documentos. 
Requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito; caso assim não se entenda, 
seja decretada a prescrição ou, ainda, julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenado os autores ao 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa; demais requerimentos de 
protesto pela produção de provas e habilitação de advogadas (pp. 139/200). 7.A parte ré juntou os documentos de pp. 202/313. 8.Dada 
oportunidade de réplica (p. 317), os autores quedaram-se inertes (p. 318); posteriormente, por seu advogado, manifestaram-se pelo 
prosseguimento do feito (pp. 338/339). 9.Em essencial, é o relatório. Fundamento e decido. 10.Julgo antecipadamente os pedidos, tendo 
em vista não haver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC/15). 11.A irresignação dos autores reside, em síntese, 
na alegação de que a TELASA (que a parte ré sucedeu) recebeu o pagamento do preço à vista, fi cando com o dinheiro disponível, e só 
emitiu as ações no tempo e no preço que lhe foi mais favorável; que o procedimento adotado pela ré foi em desacordo com os ditames 
da boa-fé objetiva, pois deixou que o preço de cada ação sofresse variação, fazendo a subscrição sem atualizar o preço pago pelos 
autores. 12.Vale lembrar, de início, que o art. 117 do CPC/15 assim dispõe: “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com 
a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão 
os outros, mas os poderão benefi ciar.” No caso em tela, trata-se de litisconsórcio facultativo. 13.Acerca do contrato de participação 
fi nanceira e (in)existência de relação de consumo, o STJ tem precedentes que indicam o seguinte (destaquei): RECURSO ESPECIAL. 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. CONTRATOS DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. MILHARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO 
CEDENTE. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO IDENTIFICAÇÃO. 
COMPETÊNCIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. É fi rme a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações que têm como objeto o cumprimento de 
contratos de participação fi nanceira, pois diretamente atrelados ao serviço de telefonia. 2. Na hipótese, a recorrida é cessionária de 
milhares de contratos de participação fi nanceira, os quais já foram objeto de negociações anteriores. Não está presente nenhum vínculo 
com a situação originária do adquirente da linha telefônica, interessado na utilização do sistema de telefonia. 3. As condições 
personalíssimas do cedente não se transmitem ao cessionário. Assim, a condição de consumidor do promitente-assinante não se 
transfere aos cessionários do contrato de participação fi nanceira. Precedente. 4. A situação dos autos retrata transações havidas entre 
sociedades empresárias, de índole comercial, não se identifi cando quer a vulnerabilidade, quer a hipossufi ciência do cessionário. 5. 
Incide, na hipótese, a regra geral de competência, visto não haver convenção em sentido diverso e o contrário não decorrer da natureza 
da obrigação e das circunstâncias do caso. 6. O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da 
ação em locais nos quais a recorrente mantém suas fi liais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas. 7. Recurso especial 
provido. (REsp 1608700/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 
31/03/2017) 14.No caso em tela, os autores, em conjunto, alegam que fi rmaram com a TELECOMUNICAÇÕES DE ALAGOAS S.A - 
TELASA, que a OI S.A. acabou por suceder, contrato de participação fi nanceira para aquisição de ações da Companhia e o direito de 
instalação de uma linha telefônica. 15.Observo, contudo, que, com exceção da autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA, 
nenhum(a) outro(a) autor(a) apresentou qualquer documento nem informação que permita considerar a alegação de que fi rmaram 
contrato de participação fi nanceira verossímil, a maioria limitou-se a apresentar documentos pessoais (RG, CPC, comprovante de 
residência). 16.Com efeito, apenas a autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA, conforme inclusive reconhece a ré, apresentou 
comprovação de contrato de participação fi nanceira e informe de ativos escriturais para declaração de rendimentos ano calendário 2012, 
respectivamente em pp. 66/67 e 68/69. 17.Mesmo reconhecida relação de consumo nos casos de cumprimento de contrato de 
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participação fi nanceira de forma geral, isso não acarreta a inversão do ônus da prova no caso em tela. 18.Acerca da inversão do ônus da 
prova, ressalto que a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor- CDC) apresenta duas modalidades dela, inversão ope judicis 
(art. 6º, VIII) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, art. 14, § 3º e 38), sendo esta regra de julgamento, e aquela de instrução, conforme 
entendimento doutrinário e do STJ, do qual segue precedente a título ilustrativo (destaquei): DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 
ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO 
CONSUMIDOR. 1. A Resolução n. 311, de 3 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, dispõe que o air bag é 
“equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do 
veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, 
dispositivo gerador de gás propulsor para infl ar a bolsa de tecido resistente” (art. 2°). 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge 
da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto 
à segurança ou à adequação do produto em relação aos fi ns a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier 
a causar. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto 
existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do 
comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova “a critério do juiz”, quando for verossímil a 
alegação ou hipossufi ciente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da 
manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que “só não será responsabilizado se 
provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiro”. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, 
inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes. 5. No presente caso, o “veículo Fiat Tempra 
atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona)”, fi cando 
muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por 
um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve 
ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossufi ciente. 6. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre 
a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do 
fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela 
procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto. 7. Recurso especial provido. (REsp 1306167/RS, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014) 19.Não há que se fazer confusão entre 
aplicação do CDC em relações consumeristas e o preenchimento (ou não) dos requisitos do art. 6º, VIII do CDC (inversão ope judicis). 
20.No caso em tela, observo que o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado na exordial pela maioria dos autos (com exceção da 
autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA), padece de alegação verossímil, porquanto não há qualquer elemento mínimo que 
indique a celebração de contrato de participação fi nanceira com a ré (só há alegações genéricas, sequer constam eventuais datas de 
contratos). Ademais, a ré, em contestação, refuta existência de contratos de participação fi nanceira, e argumenta ausência de prova do 
fato constitutivo (com exceção de contrato juntado pela autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA). 21.Nesse contexto, em relação 
à maioria dos autores (com exceção da autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA), não há que se falar em inversão do ônus da 
prova (ausência de verossimilhança das alegações), assim como não lograram provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 333, I, 
do CPC/73; art. 373, I, do CPC/15). Logo, impõe-se extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. 
22.Por sua vez, quanto à autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA, desde a inicial apresentou o contrato de participação fi nanceira 
celebrado com a TELASA, assinado e datado de 30 de maio de 96 (apesar de as cláusulas estarem ilegíveis), além de documento com 
a rubrica “Informe de ativos escriturais para declaração de rendimentos Ano-calendário: 2012”, respectivamente em pp. 66/67 e 68/69. 
Portanto, verossímil a alegação apenas dela sobre a celebração de contrato de participação fi nanceira, assim como hipossufi ciente 
tecnicamente. 23.Ocorre que a parte ré suscitou falta de interesse de agir (interesse processual), em preliminar, com base no recurso 
repetitivo no paradigma REsp 982.133/RS e Súmula 389 do STJ. 24.Ora, a questão submetida a julgamento no recurso repetitivo ao 
REsp 982.133/RS consistiu em “Necessidade de prévio requerimento administrativo para a demonstração de interesse na cautelar de 
exibição de documentos, preparatória de demanda de complementação de ações.”, e a tese fi rmada foi de que “Falta ao autor interesse 
de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar haver apresentado 
requerimento formal à ré nesse sentido.” Vale lembrar que esse recurso foi julgado em 10/09/2008, acórdão publicado em 22/09/2008, e 
teve o trânsito em 10/08/2009; portanto, alguns anos antes da propositura da ação em tela (ajuizada em 10/07/2013). 25.Assim sendo, 
com efeito, a autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA carece de interesse processual (art. 267, VI do CPC/73; art. 485, VI do 
CPC/15). Logo, em relação apenas a ela, impõe-se extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 
CPC/15. 26.Destaco, por oportuno, que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, salvo 
os capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada, é o que se infere do art. 489, §1º, IV, do CPC/15, e o que se verifi ca em 
precedente do STJ (Informativo 585): Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que 
não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infi rmar a conclusão adotada.Os embargos de declaração, conforme dispõe 
o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentenojulgado. O julgador não 
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo sufi ciente para proferir a 
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 [“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidosnoprocesso capazes de, 
em tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confi rmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador 
apenas enfrentar as questões capazes de infi rmar 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. 27.Ademais, o CPC/15 consagra o princípio 
da primazia do mérito (art. 4º), por isso, em relação à maior parte dos autores (com exceção apenas de MARIA EUNICE SANTOS DE 
ALMEIDA) julga-se o feito com resolução do mérito. 28.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 
resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, da Lei nº 13.105/2015 (CPC/15), em relação a todos os autores, com exceção de 
MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA. No mais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos no art. 485, 
VI do CPC/15, apenas em relação à autora MARIA EUNICE SANTOS DE ALMEIDA. 29.Condeno os autores, em proporções iguais, em 
custas processuais fi nais, se houver, e honorários advocatícios, estes fi xados, por apreciação equitativa, em R$3.000,00 (três mil reais), 
com base no art. 85, §8º do CPC/15, ante o baixo valor da causa (R$800,00), assim como atento ao grau de zelo do profi ssional, ao lugar 
de prestação do serviço (comarca do interior do Estado, inicialmente sem autos virtuais), a natureza e a importância da causa (direitos 
patrimoniais disponíveis), o trabalho realizado pelo advogado (apresentou apenas contestação; julgamento antecipado dos pedidos) e o 
tempo exigido para o seu serviço (processo em trâmite há seis anos). 30.Habilitem-se nos autos as advogadas da parte ré, conforme 
item 199 (em pp. 199/200 da contestação). 31.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Capela, 09 de setembro de 2019. Phillippe Melo 
Alcântara Falcão Juiz de Direito

ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA (OAB 7730/AL), ADV: ELTON GOMES MASCARENHAS (OAB 
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3844/AL), ADV: PAULO JACINTO DO NASCIMENTO (OAB 1505/AL) - Processo 0500503-63.2007.8.02.0041 (apensado ao processo 
0500501-93.2007.8.02.0041) (041.07.500503-5) - Embargos à Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGANTE: Companhia 
Açucareira Usina João de Deus - EMBARGADO: Fazenda Nacional em Alagoas - DESPACHO 1.Cumpra-se o Despacho de pág. 660, 
intimando-se a Embargante, pessoalmente, nos termos descritos. 2.Além disso, determino que o Cartório organize o presente processo, 
haja vista que constam 665 páginas, mas, à pág. 658, por exemplo, contém numeração diversa (721).

ADV: PAULO JACINTO DO NASCIMENTO (OAB 1505/AL) - Processo 0500513-10.2007.8.02.0041 (041.07.500513-2) - Execução 
Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXECUTADO: Companhia Açucareira Usina João de Deus - 1. Tendo em vista que 
a avaliação do bem penhorados às pp. 32/35 data de 22/09/1998, determino, com arrimo no art. 873, II, do CPC, que seja feita nova 
avaliação, devendo o ofi cial de justiça realizar vistoria, descrevendo, em detalhes, o atual estado de conservação do bem penhorado. 2. 
Realizada a nova avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Ato contínuo, voltem os autos 
conclusos para inclusão em hasta pública unifi cada.

ADV: ÁBDON ALMEIDA MOREIRA (OAB 5903/AL), ADV: ALYNE KAREN DA SILVA BARBOSA (OAB 11457/AL) - Processo 0500560-
81.2007.8.02.0041 (041.07.500560-4) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTOR: Antonio Gomes de Melo Neto 
- RÉU: Adelmo Moreira Calheiros - 1. Tendo em vista que a avaliação dos bens penhorados às pp. 142/143 data de 20/11/2013 e que 
tratam-se de veículos, cujo preço varia signifi cativamente ao longo dos anos, determino, com arrimo no art. 873, II, do CPC, que seja 
feita nova avaliação, devendo o ofi cial de justiça realizar vistoria, descrevendo, em detalhes, o atual estado de conservação dos bens 
penhorados. 2.Realizada a nova avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. 3.Ato contínuo, 
voltem os autos conclusos para inclusão em hasta pública unifi cada.

ADV: PAULO JACINTO DO NASCIMENTO (OAB 1505/AL), ADV: ELOINA MARIA BRAZ DOS SANTOS (OAB 1122/AL) - Processo 
0500587-64.2007.8.02.0041 (041.07.500587-6) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual em Alagoas - 
EXECUTADO: Companhia Açucareira Usina João de Deus - 1. Em atenção ao requerido pela parte exequente e, observando o disposto 
nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das Serventias Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino a 
inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste processo em hasta pública unifi cada (da qual farão parte os bens penhorados nos seguintes 
processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 0500684-64.2007.8.02.0041; 0000202-27.2017.8.02.0041; 0700193-24.2017.8.02.0041; 
0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-62.2007.8.02.0041 e 0700840-87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o Sr. Osman Sobral e Silva, 
Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado junto à Corregedoria-Geral da Justiça, que deverá ser notifi cado desta nomeação, através do 
e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a quem incumbirá, pessoalmente: I - providenciar ampla divulgação da hasta e comunicar ao Setor 
de Depósito Judicial, por escrito, até 7 (sete) dias antes do ato, todos os procedimentos e meios de comunicação utilizados; II - informar, 
para que seja publicado no edital de alienação judicial, quando for o caso, a descrição dos bens penhorados, com suas características, 
e, tratando-se de imóvel, a respectiva situação e divisas, com remissão à matrícula e registros; III - informar, para que conste do edital 
de hasta pública, o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; IV - remover, armazenar e zelar pelos bens, sempre que o 
juízo da execução assim o determinar, caso em que assumirá, mediante compromisso, a condição e os deveres de depositário judicial; V 
- responder, de imediato, a todas as indagações formuladas pelos juízos da execução e, na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer 
ao local da hasta pública que estiver a seu cargo com antecedência mínima de 1 (uma) hora; VII - permitir a visitação pública dos bens 
removidos, em horário comercial; VIII - exibir, no ato da hasta pública, as fotos digitais dos bens a serem alienados; IX - excluir bens da 
hasta pública sempre que assim determinar o Juiz da execução; X - participar imediatamente ao Juiz da execução qualquer dano, avaria 
ou deterioração do bem removido, mesmo após a realização da hasta pública, sob pena de responder com perda da remuneração, no 
limite dos prejuízos; XI - comparecer a todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de Depósito Judicial; e XII - manter seus dados 
cadastrais atualizados. 3. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo 
do arrematante. 4. A primeira praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 
12/11/2019, às 09:00 horas, oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em valor igual ou superior ao da avaliação. 
5. A segunda praça ocorrerá no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, oportunidade em que os bens móveis 
poderão ser arrematados por lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação, e os bens imóveis 
por lances correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O cartório deverá elaborar um edital único 
para a hasta pública, com os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada de uma via do edital em cada um deles, 
devendo observar o disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição 
do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos 
registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o 
caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos 
ou direitos, a identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período 
em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua 
realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - 
menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da 
dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. Intimem-se todas as partes e terceiros 
necessários à válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em caso de penhora de bem imóvel, inclusive, 
dando-lhes ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na próxima ou nas próximas hastas públicas 
a serem realizadas. 8.Fixo os honorários para este processo de execução em 10% (dez por cento) do valor executado.

ADV: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO (OAB 4884/AL) - Processo 0500591-04.2007.8.02.0041 (041.07.500591-4) - Execução 
de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: ‘Estado de Alagoas e outro - 1.Consulta do sistema 
RENAJUD realizada, tendo sido localizados veículos em nome de Paulo Elói da Silva, conforme informações juntadas aos autos. 
2.Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos. 3.Em seguida, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 
05 (cinco) dias.

ADV: ELTON GOMES MASCARENHAS (OAB 3844/AL), ADV: BRUNO CÉSAR MOURA BRANDÃO (OAB 8067/AL), ADV: ÁLVARO 
ARTHUR LOPES DE ALMEIDA FILHO (OAB 6941/AL) - Processo 0500684-64.2007.8.02.0041 (041.07.500684-8) - Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Fazenda Nacional em Alagoas - EXECUTADO: José Monte da Costa Filho - 1. Em 
atenção ao requerido pela parte exequente e, observando o disposto nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das Serventias Judiciais da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino a inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste processo em hasta pública 
unifi cada (da qual farão parte os bens penhorados nos seguintes processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 0500684-64.2007.8.02.0041; 
0000202-27.2017.8.02.0041; 0700193-24.2017.8.02.0041; 0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-62.2007.8.02.0041 e 0700840-
87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o Sr. Osman Sobral e Silva, Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado junto à Corregedoria-Geral da 
Justiça, que deverá ser notifi cado desta nomeação, através do e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a quem incumbirá, pessoalmente: 
I - providenciar ampla divulgação da hasta e comunicar ao Setor de Depósito Judicial, por escrito, até 7 (sete) dias antes do ato, todos 
os procedimentos e meios de comunicação utilizados; II - informar, para que seja publicado no edital de alienação judicial, quando for 
o caso, a descrição dos bens penhorados, com suas características, e, tratando-se de imóvel, a respectiva situação e divisas, com 
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remissão à matrícula e registros; III - informar, para que conste do edital de hasta pública, o lugar onde estiverem os móveis, veículos e 
semoventes; IV - remover, armazenar e zelar pelos bens, sempre que o juízo da execução assim o determinar, caso em que assumirá, 
mediante compromisso, a condição e os deveres de depositário judicial; V - responder, de imediato, a todas as indagações formuladas 
pelos juízos da execução e, na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer ao local da hasta pública que estiver a seu cargo com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora; VII - permitir a visitação pública dos bens removidos, em horário comercial; VIII - exibir, no 
ato da hasta pública, as fotos digitais dos bens a serem alienados; IX - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o 
Juiz da execução; X - participar imediatamente ao Juiz da execução qualquer dano, avaria ou deterioração do bem removido, mesmo 
após a realização da hasta pública, sob pena de responder com perda da remuneração, no limite dos prejuízos; XI - comparecer a 
todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de Depósito Judicial; e XII - manter seus dados cadastrais atualizados. 3. Fixo a 
comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo do arrematante. 4. A primeira 
praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 12/11/2019, às 09:00 horas, 
oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em valor igual ou superior ao da avaliação. 5. A segunda praça ocorrerá 
no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, oportunidade em que os bens móveis poderão ser arrematados por 
lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação, e os bens imóveis por lances correspondentes 
a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O cartório deverá elaborar um edital único para a hasta pública, com 
os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada de uma via do edital em cada um deles, devendo observar o 
disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, 
com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor 
pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão 
do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a 
identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se 
realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; 
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da 
existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública 
e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. Intimem-se todas as partes e terceiros necessários à 
válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em caso de penhora de bem imóvel, inclusive, dando-lhes 
ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na próxima ou nas próximas hastas públicas a serem 
realizadas.

ADV: JULIO CEZAR HOFMAN (OAB 4534/AL), ADV: PAULO JACINTO DO NASCIMENTO (OAB 1505/AL) - Processo 0500783-
34.2007.8.02.0041 (apensado ao processo 0500495-86.2007.8.02.0041) (041.07.500783-6) - Execução Fiscal - Liquidação / 
Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Caixa Econômica Federal - C E F - EXECUTADO: Companhia Açucareira Usina João de 
Deus - 1. Em atenção ao requerido pela parte exequente e, observando o disposto nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das 
Serventias Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, determino a inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste 
processo em hasta pública unifi cada (da qual farão parte os bens penhorados nos seguintes processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 
0500684-64.2007.8.02.0041; 0000202-27.2017.8.02.0041; 0700193-24.2017.8.02.0041; 0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-
62.2007.8.02.0041 e 0700840-87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o Sr. Osman Sobral e Silva, Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado 
junto à Corregedoria-Geral da Justiça, que deverá ser notifi cado desta nomeação, através do e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a 
quem incumbirá, pessoalmente: I - providenciar ampla divulgação da hasta e comunicar ao Setor de Depósito Judicial, por escrito, 
até 7 (sete) dias antes do ato, todos os procedimentos e meios de comunicação utilizados; II - informar, para que seja publicado no 
edital de alienação judicial, quando for o caso, a descrição dos bens penhorados, com suas características, e, tratando-se de imóvel, 
a respectiva situação e divisas, com remissão à matrícula e registros; III - informar, para que conste do edital de hasta pública, o lugar 
onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; IV - remover, armazenar e zelar pelos bens, sempre que o juízo da execução 
assim o determinar, caso em que assumirá, mediante compromisso, a condição e os deveres de depositário judicial; V - responder, de 
imediato, a todas as indagações formuladas pelos juízos da execução e, na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer ao local da 
hasta pública que estiver a seu cargo com antecedência mínima de 1 (uma) hora; VII - permitir a visitação pública dos bens removidos, 
em horário comercial; VIII - exibir, no ato da hasta pública, as fotos digitais dos bens a serem alienados; IX - excluir bens da hasta 
pública sempre que assim determinar o Juiz da execução; X - participar imediatamente ao Juiz da execução qualquer dano, avaria ou 
deterioração do bem removido, mesmo após a realização da hasta pública, sob pena de responder com perda da remuneração, no limite 
dos prejuízos; XI - comparecer a todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de Depósito Judicial; e XII - manter seus dados 
cadastrais atualizados. 3. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo 
do arrematante. 4. A primeira praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 
12/11/2019, às 09:00 horas, oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em valor igual ou superior ao da avaliação. 
5. A segunda praça ocorrerá no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, oportunidade em que os bens móveis 
poderão ser arrematados por lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação, e os bens imóveis 
por lances correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O cartório deverá elaborar um edital único 
para a hasta pública, com os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada de uma via do edital em cada um deles, 
devendo observar o disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição 
do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos 
registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o 
caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos 
ou direitos, a identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período 
em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua 
realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - 
menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da 
dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. Intimem-se todas as partes e terceiros 
necessários à válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em caso de penhora de bem imóvel, inclusive, 
dando-lhes ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na próxima ou nas próximas hastas públicas 
a serem realizadas.

ADV: DRA. EURIDES PEREIRA SOUTO ACIOLY (OAB 3947/AL) - Processo 0500922-83.2007.8.02.0041 (041.07.500922-7) - 
Monitória - Cheque - AUTOR: Dalmo Peixoto S.A. Indústria e Comércio - 1. Tendo em vista que a avaliação do be penhorado às pp. 
41/42 data de 20/10/1998, determino, com arrimo no art. 873, II, do CPC, que seja feita nova avaliação, devendo o ofi cial de justiça 
realizar vistoria, descrevendo, em detalhes, o atual estado de conservação do bem penhorado. 2.Realizada a nova avaliação, intimem-
se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. 3.Ato contínuo, voltem os autos conclusos para inclusão em hasta 
pública unifi cada.
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ADV: TARDELLY DE MELO NOVAIS SANTOS (OAB 12864/AL), ADV: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA 
(OAB 7730/AL) - Processo 0700025-27.2014.8.02.0041 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
- AUTOR: Prefeitura Municipal de Capela Alagoas - RÉU: Companhia Açucareira Usina João de Deus - 24.Diante disso, acolho a 
preliminar de ilegitimidade passiva e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. VI, do 
CPC. 25.Revogo a penhora realizada no rosto dos autos (pág. 72) e determino que seja expedido alvará em favor do Município no valor 
por ele depositado à pág. 27. 26.Condeno o autor em honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado 
da causa. 27.Dispenso o pagamento das custas processuais, por força do art. 44 da Resolução nº 19/2007 do Tribunal de Justiça deste 
Estado, que isenta das mesmas o próprio Estado de Alagoas, seus Municípios, bem como suas autarquias e fundações respectivas. 
28.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES) - Processo 0700078-32.2019.8.02.0041 - Retifi cação ou Suprimento ou Restauração 
de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Josefa Maria da Conceição - Intimação do Cartório de Registro 
Civil da Comarca de Capela/AL.

ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL) - Processo 0700078-37.2016.8.02.0041 - Procedimento Ordinário - Contratos 
Bancários - AUTOR: Bradesco Saúde - 17.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, não reconhecendo o 
direito do autor à multa por rescisão, ao passo que condeno a ré ao pagamento de R$ 1.091,68 (mil e noventa e um reais e sessenta 
e oito centavos), devidamente atualizados, resolvendo, desta forma, o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 18.Em se tratando os 
valores em questão de reposição material, tem-se que a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo, sendo indexada pelo 
INPC até a citação, momento em que inicia a incidência dos juros moratórios, passando, então, ambos, a serem indexados apenas pela 
taxa SELIC, por englobar juros e correção. 19.Condeno as partes em custas, a serem pagas na proporção de 2/3 pela requerida e 1/3 
pela requerente, diante da sucumbência recíproca, devendo ser observado o pagamento constante às págs. 83/84. 20.Sem condenação 
em honorários advocatícios, em face da ausência de resistência. 21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, pagas as custas, caso 
nada mais seja requerido, arquivem-se os autos, com a devida baixa. 22.Não pagas as custas, certifi que-se ao FUNJURIS e, em 
seguida, arquivem-se.

ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES) - Processo 0700097-72.2018.8.02.0041 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - 
AUTOR: Antônio Guimarães de Melo - DECISÃO 1.Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Antonio Guimarães de 
Melo, qualifi cado nos autos, tendo como objeto o imóvel situado na Fazenda Torrada (área desmembrada), s/n, Município de Capela/AL. 
2.Verifi co ser este Juízo competente (art. 47 do CPC/15), e que estão preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015. 3.Defi ro 
o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a afi rmação de insufi ciência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 
e os honorários advocatício, nos termos do art. 98 do CPC/15. 4.Designo audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a ser realizada em 17 de outubro de 2019, às 08h40min. 5.Citem-se, por edital, com prazo de vinte dias, 
e intimem-se para a mesma audiência os eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC/15. 6.Citem-se, pessoalmente, os 
vizinhos confi nantes para que apresentem resposta, caso entendam necessário, consoante o art. 243, §3°, do CPC/15. 7.Cientifi quem-
se, pelo correio com aviso de recebimento, os representantes da União, do Estado de Alagoas e do Município de Capela, para que 
manifestem, se for o caso, interesse na causa, no prazo de 15 (quinze) dias, aplicando por analogia o art. 216-A, §3°, da Lei no 6.015/73. 
8.As partes devem estar acompanhadas por seus advogados na audiência de conciliação ou de mediação. 9.Cumpra-se. Capela , 10 de 
setembro de 2019. Phillippe Melo Alcântara Falcão Juiz de Direito

ADV: FERNANDA AVILA SOUZA (OAB 8199/AL), ADV: LÍDIA SUZANA DE SENA BITAR DIAS (OAB 7875/AL) - Processo 0700189-
21.2016.8.02.0041 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - AUTORA: Veronica dos Santos - RÉU: Municipio de 
Capela- Prefeitura Municipal - DECISÃO Trata-se de Ação Ordinária de Revisão de Cálculos da URV c/c Pagamento das Diferenças 
Devidas e Recomposição Salarial e Pedido de Tutela Antecipada, intentada entre as partes em epígrafe, todos qualifi cados na inicial. 
Instruindo a ação, foram colacionados os documentos de pp. 13/41. Em síntese de suas alegações, a autora narrou que é servidora do 
Município de Capela/AL, tendo sido investida em seu cargo público há vários anos, tudo em tese comprovado pelo contracheque 
acostado à presente exordial. Requereu o benefício da justiça gratuida, a concessão de tutela provisória de urgência para a incorporação 
do percentual aos vencimentos, com base na documentação por ela colacionada. No mérito, pleiteou pela procedência da ação. Em 
decisão de pp. 42/44, foi determinada a emenda à inicial, com a juntada de forma detalhada, dos cálculos dos valores requeridos. 
Seguidamente, a parte autora reiterou os termos da inicial, não cumprindo com a determinação de decisão de pp. 42/44. Às pp. 47/51, 
foi prolatada sentença, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. A parte autora interpôs 
recurso de apelação às pp. 54/62. Contrarrazões apresentada pelo Município réu às pp. 65/95. Consoante teor do acordão de pp. 
129/135, o recurso interposto pela parte autora, foi conhecido e dado provimento, no sentido de anular a sentença proferida às pp. 47/51, 
determinando o prosseguimento do feito. Em essencial, é o relatório. Fundamento e decido. Preliminarmente, defi ro o benefício da 
justiça gratuita, porquanto foi declarada a insufi ciência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 
advocatícios, na forma do art. 98 do CPC. Passo ao exame da liminar pugnada. Como cediço, a tutela provisória de urgência é uma 
técnica processual que autoriza o julgador a assegurar a utilidade do resultado fi nal ou a satisfazer antecipada e faticamente a pretensão, 
mediante cognição sumária, sem conhecer de todos elementos da relação jurídica. A primeira hipótese é a tutela cautelar que tem por 
fi m garantir para satisfazer; a segunda é a tutela antecipatória que objetiva satisfazer para garantir. O Código de Processo Civil, em seu 
art. 300, dispõe que para a concessão de tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, se exige a demonstração de elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para além disso, o §3° desse mesmo 
artigo, pressupõe que tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão. A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado é verifi cado através de uma constatação de 
que o pedido deduzido em juízo tem considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida ao processo. É preciso 
que o juiz, em cognição sumária, identifi que uma verossimilhança fática. A par desses argumentos, entendo que não restou comprovado 
tal requisito. Explico. A Unidade Real de Valor foi instituída pela Medida Provisória nº 434/94, sendo reeditada pelas MPs nº 457/94 e 
482/94, e, por fi m, convertida na Lei Ordinária nº 8.880, de 27 de maio de 1994, passando a ser conhecida como a Lei do Plano Real. A 
fi nalidade das referidas normas é prever uma indexação temporária de toda a economia brasileira, uma vez que os valores pecuniários 
seriam reajustados por tal padrão monetário, refl etindo a variação infl acionária. Segundo a Lei Ordinária nº 8.880/94, observa-se que 
toda a conversão deveria ser feita em 1º de março do ano de 1994: Art. 22: Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 
das tabelas de funções de confi ança e gratifi cadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 
1.994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, parágrafo 1º, por força, da Constituição, observados o seguinte: I dividindo-
se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1.993, e janeiro e fevereiro de 1.994, pelo valor em cruzeiros reais 
do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta lei, independentemente da data 
de pagamento; II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 20. Assim sendo, a conversão deveria 
ocorrer adotando-se a URV do último dia do mês, enquanto o pagamento dos servidores ocorria por volta do dia 5 ou 10, fechando-se a 
folha de pagamento até o dia 20 de cada mês. Em decorrência disso utilizou-se um divisor maior para se processar a conversão, 
provocando uma redução salarial, em grande parte dos casos, de 11.98%, nos vencimentos dos servidores, a partir de março de 1994. 
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21. Ademais, a Lei n.º 8.880/94 deve ser aplicada a todos os servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais, em razão da 
natureza de ordem pública da referida norma e de seu caráter nacional, com aplicação geral e imediata. Consequentemente, por se 
tratar de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei nº 
8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV. 22. O ressarcimento postulado é, a priori, devido 
apenas aos membros do Legislativo, Judiciário e Ministério Público porque estes, de acordo com o art. 168 da CRFB/88, percebem sua 
remuneração necessariamente no dia 20 de cada mês, restando excluído deste rol o Executivo. 23. A par disso, é entendimento do STJ 
que, em relação aos servidores do Poder Executivo, a conversão salarial de Cruzeiros Reais para URV, é devida levando-se em 
consideração a data do efetivo pagamento desses servidores. Nesse sentindo transcrevo os seguintes julgados, in verbis: 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO. URV. 
LEI Nº8.880/1994. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 1. Os servidores do Poder Executivo do Estado do Maranhão têm direito à 
diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei nº8.880/1994, devendo, para tanto, 
ser considerada a data do efetivo pagamento. (STJ, AgRg no REsp 972617/MA, Rel. Min. Haroldo Rodrigues- Des. Convocado do TJ/
CE- 6ª Turma, DJe 03/08/2011). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL. URV. 
LEI8.880/1994. CONVERSÃO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que os 
servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de 
seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos termos da Lei8.880/94, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 
2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1249211/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2 Turma, DJe 15/08/2011). 24. No caso 
concreto, não restou comprovado que a servidora percebia seus vencimentos em data anterior ao término do mês trabalhado, não 
fazendo, por ora, jus à recomposição. Além disso, como não foi demonstrado que a autora recebia seus vencimentos no dia 20, este 
juízo não pode reconhecer, de plano, que o percentual correto é de 11,98%. Considerando que a parte autora não fez prova de que 
percebia seus vencimentos antes do último dia do mês, não há como identifi car a existência de infl ação da data do pagamento regular 
para data do pagamento efetivo. 25. Por sua vez, evidencio que o pedido antecipatório para incorporação dos 11,98% aos vencimentos 
da autora não pode ser acolhido por expressa previsão legal, já que seria determinação de pagamento de vencimentos, nos termos do 
art. 1º da Lei n° 9.494/97 c/c art. 7º, §2º, da Lei n° 12.016/09. 26. Por fi m, a autora não comprovou que não houve plano de reestrututação 
da carreira que tivesse corrigido eventual disparidade de valores. 27. Nessa perspectiva, verifi co o não preenchimento dos requisitos da 
tutela de urgência. 28. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento nos arts. 300 do CPC/15 
e no art. 1º da Lei n° 9.494/97 c/c art. 7º, §2º, da Lei n° 12.016/09. 29. Cite-se o município réu para que apresente contestação no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados conforme as disposições dos artigos 219 e 335 do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-se 
verdadeiras as alegações de fato constantes na petição inicial (art. 341, CPC). 30. Intime-se a autora na pessoa de sua advogada, 
consoante comando do art. 334, § 3º, do CPC. 31. Cumpra-se. Capela , 10 de setembro de 2019. Phillippe Melo Alcântara Falcão Juiz 
de Direito

ADV: GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA (OAB 3800/SE) - Processo 0700193-24.2017.8.02.0041 - Execução de Título 
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A - 1. Em atenção ao requerido pela parte 
exequente e, observando o disposto nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das Serventias Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Alagoas, determino a inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste processo em hasta pública unifi cada (da qual farão parte 
os bens penhorados nos seguintes processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 0500684-64.2007.8.02.0041; 0000202-27.2017.8.02.0041; 
0700193-24.2017.8.02.0041; 0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-62.2007.8.02.0041 e 0700840-87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o 
Sr. Osman Sobral e Silva, Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado junto à Corregedoria-Geral da Justiça, que deverá ser notifi cado 
desta nomeação, através do e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a quem incumbirá, pessoalmente: I - providenciar ampla divulgação 
da hasta e comunicar ao Setor de Depósito Judicial, por escrito, até 7 (sete) dias antes do ato, todos os procedimentos e meios de 
comunicação utilizados; II - informar, para que seja publicado no edital de alienação judicial, quando for o caso, a descrição dos bens 
penhorados, com suas características, e, tratando-se de imóvel, a respectiva situação e divisas, com remissão à matrícula e registros; 
III - informar, para que conste do edital de hasta pública, o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; IV - remover, 
armazenar e zelar pelos bens, sempre que o juízo da execução assim o determinar, caso em que assumirá, mediante compromisso, a 
condição e os deveres de depositário judicial; V - responder, de imediato, a todas as indagações formuladas pelos juízos da execução e, 
na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer ao local da hasta pública que estiver a seu cargo com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora; VII - permitir a visitação pública dos bens removidos, em horário comercial; VIII - exibir, no ato da hasta pública, as fotos digitais dos 
bens a serem alienados; IX - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o Juiz da execução; X - participar imediatamente 
ao Juiz da execução qualquer dano, avaria ou deterioração do bem removido, mesmo após a realização da hasta pública, sob pena de 
responder com perda da remuneração, no limite dos prejuízos; XI - comparecer a todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de 
Depósito Judicial; e XII - manter seus dados cadastrais atualizados. 3. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo do arrematante. 4. A primeira praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri 
do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 12/11/2019, às 09:00 horas, oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em 
valor igual ou superior ao da avaliação. 5. A segunda praça ocorrerá no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, 
oportunidade em que os bens móveis poderão ser arrematados por lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do 
valor da avaliação, e os bens imóveis por lances correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O 
cartório deverá elaborar um edital único para a hasta pública, com os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada 
de uma via do edital em cada um deles, devendo observar o disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação 
de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, 
com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as 
condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 
semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede 
mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão 
indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de 
não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. 
Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. 
Intimem-se todas as partes e terceiros necessários à válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em 
caso de penhora de bem imóvel, inclusive, dando-lhes ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na 
próxima ou nas próximas hastas públicas a serem realizadas.

ADV: LIDIANE KRISTINE ROCHA MONTEIRO (OAB 7515/AL) - Processo 0700196-42.2018.8.02.0041 - Inventário - Inventário e 
Partilha - INVTE: Raimunda Antônia dos Santos - Auto de Avaliação realizado.

ADV: LÍVIA TELLES RISSO (OAB 11695/ES) - Processo 0700204-82.2019.8.02.0041 - Procedimento Ordinário - Investigação de 
Paternidade - AUTORA: Rosa Amélia dos Santos Ferreira - Citação e Intimação do réu.

ADV: LIDIANE KRISTINE ROCHA MONTEIRO (OAB 7515/AL) - Processo 0700223-93.2016.8.02.0041 - Procedimento Ordinário - 
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Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Jordana da Silva Mendonça, - Intimação da Secretaria Municipal de Saúde de Capela/AL.
ADV: LIDIANE KRISTINE ROCHA MONTEIRO (OAB 7515/AL) - Processo 0700413-27.2014.8.02.0041 - Petição - Internação - 

REQUERENTE: MARIA GIVONEIDE DA SILVA ALMEIDA - DESPACHO 1.Defi ro o requerimento de pág. 86 e designo audiência de 
instrução para o dia 14 de novembro de 2019, às 9h. 2.Intimem-se as partes. 3.Providências necessárias. Cumpram-se.

ADV: ALEXANDRE MARQUES DE LIMA (OAB 8987/AL) - Processo 0700840-87.2015.8.02.0041 - Execução de Título Extrajudicial 
- Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A - 1. Em atenção ao requerido pela parte exequente 
e, observando o disposto nos arts. 570 e ss. do Código de Normas das Serventias Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado de Alagoas, determino a inclusão do(s) bem(ns) penhorado(s) neste processo em hasta pública unifi cada (da qual farão parte 
os bens penhorados nos seguintes processos: 0500783-34.2007.8.02.0041; 0500684-64.2007.8.02.0041; 0000202-27.2017.8.02.0041; 
0700193-24.2017.8.02.0041; 0500587-64.2007.8.02.0041; 0000093-62.2007.8.02.0041 e 0700840-87.20015.8.02.0041). 2. Nomeio o 
Sr. Osman Sobral e Silva, Leiloeiro ofi cial, devidamente credenciado junto à Corregedoria-Geral da Justiça, que deverá ser notifi cado 
desta nomeação, através do e-mail: osman@leiloesfreire.com.br a quem incumbirá, pessoalmente: I - providenciar ampla divulgação 
da hasta e comunicar ao Setor de Depósito Judicial, por escrito, até 7 (sete) dias antes do ato, todos os procedimentos e meios de 
comunicação utilizados; II - informar, para que seja publicado no edital de alienação judicial, quando for o caso, a descrição dos bens 
penhorados, com suas características, e, tratando-se de imóvel, a respectiva situação e divisas, com remissão à matrícula e registros; 
III - informar, para que conste do edital de hasta pública, o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; IV - remover, 
armazenar e zelar pelos bens, sempre que o juízo da execução assim o determinar, caso em que assumirá, mediante compromisso, a 
condição e os deveres de depositário judicial; V - responder, de imediato, a todas as indagações formuladas pelos juízos da execução e, 
na impossibilidade, justifi cá-la; VI - comparecer ao local da hasta pública que estiver a seu cargo com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora; VII - permitir a visitação pública dos bens removidos, em horário comercial; VIII - exibir, no ato da hasta pública, as fotos digitais dos 
bens a serem alienados; IX - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o Juiz da execução; X - participar imediatamente 
ao Juiz da execução qualquer dano, avaria ou deterioração do bem removido, mesmo após a realização da hasta pública, sob pena de 
responder com perda da remuneração, no limite dos prejuízos; XI - comparecer a todas as reuniões e eventos designados pelo Setor de 
Depósito Judicial; e XII - manter seus dados cadastrais atualizados. 3. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação, cujo pagamento fi cará a cargo do arrematante. 4. A primeira praça do leilão unifi cado ocorrerá no Salão do Tribunal do Júri 
do Fórum da Comarca de Capela/AL no dia 12/11/2019, às 09:00 horas, oportunidade em que somente serão aceitos lances mínimos em 
valor igual ou superior ao da avaliação. 5. A segunda praça ocorrerá no dia 26/11/2019, às 09:00 horas, no mesmo local acima indicado, 
oportunidade em que os bens móveis poderão ser arrematados por lances correspondentes a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do 
valor da avaliação, e os bens imóveis por lances correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 6. O 
cartório deverá elaborar um edital único para a hasta pública, com os bens penhorados em cada processo acima indicado, com a juntada 
de uma via do edital em cada um deles, devendo observar o disposto no art. 866 do CPC: Art. 886. O leilão será precedido de publicação 
de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, 
com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as 
condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 
semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identifi cação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede 
mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão 
indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de 
não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. 
Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. 7. 
Intimem-se todas as partes e terceiros necessários à válida execução da alienação, especialmente os cônjuges dos executados, em 
caso de penhora de bem imóvel, inclusive, dando-lhes ciência de que não sendo arrematado o bem, estará automaticamente incluído na 
próxima ou nas próximas hastas públicas a serem realizadas.

Ábdon Almeida Moreira (OAB 5903/AL)
Alexandre Marques de Lima (OAB 8987/AL)
Álvaro Arthur Lopes de Almeida Filho (OAB 6941/AL)
ALYNE KAREN DA SILVA BARBOSA (OAB 11457/AL)
Bruno César Moura Brandão (OAB 8067/AL)
Dra. Eurides Pereira Souto Acioly (OAB 3947/AL)
Eloina Maria Braz dos Santos (OAB 1122/AL)
Elton Gomes Mascarenhas (OAB 3844/AL)
Fernanda Avila Souza (OAB 8199/AL)
Glauber Paschoal Peixoto Santana (OAB 3800/SE)
Julio Cezar Hofman (OAB 4534/AL)
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 9558/AL)
Lídia Suzana de Sena Bitar Dias (OAB 7875/AL)
Lidiane Kristine Rocha Monteiro (OAB 7515/AL)
Lívia Telles Risso (OAB 11695/ES)
Nelson Henrique Rodrigues de França Moura (OAB 7730/AL)
Paulo Jacinto do Nascimento (OAB 1505/AL)
Raimundo Antônio Palmeira de Araújo (OAB 1954/AL)
Roberto Tavares Mendes Filho (OAB 4884/AL)
Tardelly de Melo Novais Santos (OAB 12864/AL)

Vara do Único Ofício de Capela - Atos Cartorários e Editais

EDITAL DE CITAÇÃO  RITO SUMÁRIO
COM PRAZO DE 20 DIAS
O(a) Exmo(a) Dr(a).
Phillippe Melo Alcântara Falcão, Juiz(a) de Direito da
Vara do Único Ofício de Capela, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos que o
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que
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tramita por este Juízo os autos de Alvará Judicial - Lei
6858/80 n.º 0700054-04.2019.8.02.0041, requerida
pelo(a) Verônica da Silva, em desfavor de Receita
Federal, este(a) atualmente em local incerto e não sabido,
fi cando o(a) mesmo(a) CITADO(A) com prazo de 20
(vinte) dias, para citação de eventuais interessados, os
quais, querendo, devem manifestar-se no prazo de 15
(quinze) dias; bem como, querendo, responder à ação, de
forma escrita ou oral, produzindo provas, apresentando
documentos, arrolando testemunhas ou formulando
quesitos se desejara realização de prova técnica.
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). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afi xado no local de costume e publicado na
forma da lei.
Capela, 20 de agosto de 2019.
Phillippe Melo Alcântara Falcão
Juiz de Direito

Comarca de Colônia Leopoldina

Vara do Único Ofício de Colônia Leopoldina - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO COLÔNIA LEOPOLDINA
JUIZ(A) DE DIREITO EMANUELA BIANCA DE OLIVEIRA PORANGABA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO HENRIQUE PINHEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0664/2019
ADV: RIVELIR ALVES DE LIMA (OAB 13438/AL) - Processo 0000118-48.2015.8.02.0024 - Procedimento Sumário - Indenização 

por Dano Moral - AUTORA: Alcione Ferreira Lima da Silva - RÉU: Eletro Shoping - Em cumprimento ao Provimento nº 13/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, dou vista à(o) douta(o) representante da Parte Autora, Dr. Rivelir Alves de Lima - 
OAB/AL nº 13.438, para tomar conhecimento da Audiência de Conciliação designada para o dia 04/11/2019 às 10:00hs.

Rivelir Alves de Lima (OAB 13438/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO ÚNICO OFÍCIO COLÔNIA LEOPOLDINA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0665/2019
ADV: JOÃO MARCEL BRAGA MACIEL VILELA JUNIOR (OAB 14164B/AL) - Processo 0000053-69.2016.8.02.0072 - Tutela 

Antecipada Antecedente - Medida Cautelar - AUTOR: Manuilson Andrade Santos - DESPACHO Intime-se pessoalmente a parte autora 
para dar regular andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do § 1º do art. 485 do CPC, sob pena de extinção do processo 
sem resolução do mérito. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 02 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza 
de Direito

ADV: MOACIR ROCHA SANTANA (OAB 1534/AL) - Processo 0000077-52.2013.8.02.0024 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Exoneração - REQUERENTE: Celson dos Santos Almeida - DESPACHO Intimem-se as partes para que especifi quem as provas 
que pretendem produzir, tendo em vista que, na petição inicial e na contestação formulou-se o requerimento genérico de produção 
de provas; ou manifestem-se pelo julgamento antecipado da lide. Por oportuno, consigno que a audiência de págs.65 destinava-se 
exclusivamente à tentativa de autocomposição entre as partes, inexistindo despacho declarando encerrada a instrução. Cumpra-se. 
Colonia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0000123-15.2015.8.02.0010 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Furto Qualifi cado - INDICIADO: Yuri Silva dos Santos e outro - ESPACHO Verifi co que encontra-se nos 
autos designação de audiência para a data de 22 de novembro de 2019, ocorre que, nos termos da orientação do Conselho Nacional 
de Justiça o mês de novembro deve ser dedicado para realização de Júri. Sendo assim, considerando que esta comarca possui juiz 
substituto, e diante da impossibilidade de comparecimento deste nos demais dias da semana, tendo em vista o cumprimento de pauta 
de audiência na Comarca em exercício da titularidade, resta prejudicada a realização de tal audiência, para que possibilite a realização 
de Júri no dia designado. Assim, desde logo, redesigno a presente audiência para a data de 31 de janeiro de 2020, ás 9hrs e 30min. 
Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza 
de Direito

ADV: RIVELIR ALVES DE LIMA (OAB 13438/AL), ADV: RUAN VINÍCIUS GOMES DE LIMA (OAB 12587/AL) - Processo 0000150-
06.2015.8.02.0072 - Ação Penal de Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - RÉU: Jose Ricardo da Silva - DESPACHO Tendo 
em vista que decorreu o prazo legal sem apresentação de alegações fi nais (fl . 204), intime-se pessoalmente o réu para que apresente 
alegações fi nais no prazo de 15 (quinze) dias, ou constitua novo patrono nos autos para apresentação das alegações fi nais, cientifi cando-
lhe da possibilidade de ser assistido pela Defensoria Pública. Na hipótese de o acusado não constituir outro advogado, remetam-se os 
autos à Defensoria Pública para apresentação das alegações fi nais independentemente de novo despacho. Colônia Leopoldina(AL), 06 
de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MARIA BETANIA FAGUNDES (OAB 1934/AL) - Processo 0000151-27.2008.8.02.0010 (010.08.000151-3) - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Doloso (art. 121, § 1º e 2°, CP) - RÉU: Carlos José Carmo da Silva - DESPACHO Tendo em vista 
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a certidão de óbito juntada ás fl s. 264, intime-se o Ministério Público para que se manifeste, e requeira o que entender de direito. 
Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza 
de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0000207-13.2011.8.02.0024 - Guarda - 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REQUERENTE: Cleonice Santos de Lima - CR/ADOL: Claudiane Bento de souza silva 
- DESPACHO Intime-se pessoalmente a autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes necessários. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 
2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: TIAGO LIRA PONTES (OAB 11494A/AL) - Processo 0000212-30.2014.8.02.0024 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula 
Hipotecária - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - DESPACHO Ante o largo lapso temporal entre a decisão de fl s. 49 e 
a atualidade, intime-se parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito 
e requerer o que entender devido, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º, do CPC. Expedientes necessários. Colonia 
Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: VAGNER ANTONIO COSTA (OAB 8824/AL), ADV: AMANDA BARROS BARBOSA (OAB 8990/AL), ADV: ALBERTO NONÔ 
DE CARVALHO LIMA (OAB 831/AL), ADV: ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO (OAB 6430/AL), ADV: ALESSANDRO 
MEDEIROS DE LEMOS (OAB 6429/AL), ADV: ALUIZIO DE BARROS ARAÚJO (OAB 3667/AL) - Processo 0000250-26.2010.8.02.0010 
(010.10.000250-1) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Edneide Maria da Silva - RÉU: ABYS MODAS 
LTDA - DESPACHO Certifi que-se o transito em julgado. Como não há nos autos informação acerca do pagamento das custas 
determinadas na sentença, se as custas processuais não forem recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias após a certidão do trânsito em 
julgado da sentença, expeça-se a certidão referida no art. 33, §2º, da Resolução nº 19/2007 - TJ/AL, remetendo-a ao FUNJURIS, para 
fi ns de cobrança extrajudicial, deixando uma via nos autos. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Colonia 
Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0000320-64.2011.8.02.0024 - Adoção - 
Adoção de Criança - REQUERENTE: Severino Francisco dos Santos e outro - CR/ADOL: Samuel Henrique - DESPACHO Abra-se vista 
ao d. Representante do Ministério Público. Após, voltem-me os autos conclusos. Colonia Leopoldina(AL), 04 de setembro de 2019. 
Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ELAINE ZELAQUETT DE SOUZA CORREIA (OAB 18896/PE) - Processo 0000334-80.2017.8.02.0010 - Ação Penal de 
Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Maciano Alves dos Santos - DESPACHO Constato nos autos petitório de fl s. 114/115 
do acusado no qual requereu, em suma, que o cumprimento das condições impostas à concessão de sua liberdade ocorresse em um 
juízo da comarca de Maceió/AL, eis que está morando na capital do estado e atravessa difi culdades fi nanceiras para se deslocar a 
esta Comarca mensalmente. Instado a se manifestar sobre o petitório, o representante do Ministério Público requereu que o acusado 
prestasse maiores esclarecimentos quanto ao endereço colacionado aos autos - mais precisamente, justifi car a relação existente entre 
sua pessoa e o titular do comprovante de residência juntado (fl . 173). Porém, e compulsando os autos, verifi co que há audiência de 
instrução marcada para o próximo dia 11 de outubro de 2019 nesta Comarca, razão pela qual deixarei para nela me manifestar sobre o 
requerido pelo acusado, pois entendo ser este momento adequado para prestar os esclarecimentos requerido pelo Ministério Público. 
Assim sendo, aguarde-se a audiência designada. Intimações e comunicações necessárias. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 09 de 
setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: CARLO ANDRE MELLO DE QUEIROZ (OAB 6047/AL), ADV: TOMÉ RODRIGUES LEÃO DE CARVALHO GAMA (OAB 7312/
AL), ADV: ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL) - Processo 0000413-61.2010.8.02.0024 (apensado ao processo 0000324-
72.2009.8.02.0024) (processo principal 0000324-72.2009.8.02.0024) (024.09.000324-5/00001) - Exceção de Incompetência - 
Propriedade Fiduciária - EXCIPIENTE: Walter José Ferreira Sobral - EXCEPTO: Banco Aymoré/ABN AMRO Real S.A - DESPACHO 
Certifi que-se o transito em julgado da sentença de fl s. 28. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Colonia 
Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0000777-70.2013.8.02.0010 - Guarda - 
Seção Cível - REQUERENTE: Maria Andreza de Souza - DESPACHO Intime-se a parte autora pessoalmente para que se manifeste, 
no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cumprimento voluntário da sentença ou requerendo o que entender adequado. Havendo 
manifestação, retornem os autos conclusos. Do contrário, certifi que-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixa na distribuição. 
Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ALEX DEYWY FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 10520/AL), ADV: ALEX DEYWY FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 10520/AL) 
- Processo 0000868-63.2013.8.02.0010 (apensado ao processo 0000427-19.2012.8.02.0010) - Reintegração / Manutenção de Posse 
- Posse - AUTOR: ESPÓLIO de VALDERICE ARAÚJO SILVA - INVTE: Fabio Araujo da Silva - DESPACHO Certifi que-se o transito em 
julgado da sentença. Como não há nos autos informação acerca do pagamento das custas, expeça-se a certidão referida no art. 33, §2º, 
da Resolução nº 19/2007 - TJ/AL, remetendo-a ao FUNJURIS, para fi ns de cobrança extrajudicial, deixando uma via nos autos. Após, 
arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de 
Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: SHEILA AMADOR E SILVA (OAB 4054/AL) - Processo 0001719-05.2010.8.02.0044 - Guarda - Seção Cível - AUTORA: 
Cristiane Maria da Silva - DESPACHO Defi ro o requerido em parecer ministerial de fl s. 50/51, ao passo em que determino que o Cartório 
ofi cie o CREAS do município de Jundiá/AL para realização de estudo psicossocial na residência do requerido e também o CREAS do 
município de Marechal Deodoro/AL para elaboração de relatório circunstanciado na residência da parte autora. Considerando ainda o 
dever que o Magistrado possui de promover a conciliação e mediação em todas as fases processuais, determino a inclusão destes autos 
na pauta de audiências de conciliação desta Comarca na Semana Nacional promovida pelo CNJ. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 
03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ROLLAND MARQUES DE MEIRA (OAB 7161/AL), ADV: PEDRO HENRIQUE P. NOGUEIRA (OAB 6406/AL), ADV: JOSÉ 
AILTON TAVARES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AL), ADV: MOACIR ROCHA SANTANA (OAB 1534/AL), ADV: ROBERTA EULÁLIA LYRA DA 
SILVA (OAB 6347/AL) - Processo 0500197-14.2008.8.02.0024 (apensado ao processo 0500193-74.2008.8.02.0024) (024.08.500197-3) 
- Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUTORA: Destilaria Autônoma Porto Alegre LTDA - RÉU: Luiz Delfredo Lopes 
Soares - DESPACHO Em cumprimento ao Despacho de fl . 202 designo audiência de instrução a julgamento a ser realizada na data de 
31 de janeiro de 2020, ás 11:00 horas. Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 06 de setembro de 2019. Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: NADJA ALVES WANDERLEY DE MELO (OAB 5624/AL), ADV: ARAKEN OLIVEIRA (OAB 4366/AL), ADV: JOSÉ CORDEIRO 
(OAB 286A/PE), ADV: JOSÉ PESSOA LINS JUNIOR (OAB 26290/PE) - Processo 0500746-66.2008.8.02.0010 (010.08.500746-3) - 
Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Francisco Pereira Monteiro da Cruz - TERCEIRO I: Banco do Brasil S/A e outro - DESPACHO 
Diante de informações prestadas no petitório de fl s. 525 do qual se observa, nos documentos a ele anexo, o pagamento das custas para 
cumprimento da carta precatória, providências necessárias para o seu envio ao juízo deprecado. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 06 
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de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito
ADV: DR. GERALDO PEREIRA BRAZIL (OAB 453/AL) - Processo 0501169-26.2008.8.02.0010 (010.08.501169-0) - Inventário 

- Inventário e Partilha - HERDEIRO: José Luiz de França e outros - DESPACHO Deixo para me manifestar sobre petitório de fl s. 
408/409 após o cumprimento do despacho de fl . 401. Assim, aguarde-se retorno de carta precatória de fl . 404. Cumpra-se. Colonia 
Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ROMERIO VITORIANO DE VASCONCELOS (OAB 7258/AL) - Processo 0700004-05.2014.8.02.0024 - Petição - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Samuel Carlos Alves da Silva - manifestação do MP

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700009-35.2015.8.02.0010/01 (apensado 
ao processo 0700009-35.2015.8.02.0010) - Recurso em Sentido Estrito - Homicídio Doloso (art. 121, § 1º e 2°, CP) - RECORRENTE: 
Uilton Idalino da Silva Filho “pintado” - Denilson da Silva “mago” - DESPACHO Considerando acórdão de fl s. 321/332 nos autos de 
n. 0700009-35.2015.8.02.0010, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se a devida baixa na distribuição. Cumpra-se. Colonia 
Leopoldina(AL), 06 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700018-26.2017.8.02.0010 - Alimentos - 
Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: A.L.L.S. - DESPACHO Intime-se pessoalmente a autora para manifestar, no prazo 
de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes 
necessários. Colonia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ROMERIO VITORIANO DE VASCONCELOS (OAB 7258/AL) - Processo 0700021-41.2014.8.02.0024 - Ação Penal - 
Procedimento Ordinário - Tráfi co de Drogas e Condutas Afi ns - RÉ: HORTÊNCIA MARIA DA SILVA e outro - DESPACHO Em conformidade 
com a Decisão de fl .233, designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada na data de 24 de janeiro de 2020, ás 12hrs, 
conforme pauta de audiências, tendo em vista o art. 220 do Código de Processo Penal que suspende o curso do prazo processual entre 
20 de dezembro a 20 de janeiro. Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 02 de setembro de 2019. Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700059-90.2017.8.02.0010 - Divórcio 
Litigioso - Dissolução - AUTORA: E.S.N.A. - DESPACHO Designo audiência de instrução para o dia 24 de janeiro de 2020, às 11:00 
horas no fórum local. Advirta-se no ato de intimação que a ausência do requerido à audiência de instrução e julgamento, faz reputarem-
se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, fi cando o (a) (s) requerente(s) 
ciente de que a sua ausência injustifi cada implica em extinção do processo sem julgamento do mérito. Advirtam-se as partes que todas 
as provas deverão produzidas na audiência de instrução e que as testemunhas deverão comparecer à referida audiência levadas 
pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Cumpra-se. Colonia 
Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MARIA BETANIA FAGUNDES (OAB 1934/AL) - Processo 0700061-65.2014.8.02.0010 - Processo de Apuração de Ato 
Infracional - Furto Qualifi cado (Art. 155, § 4o.) - INFRATOR: FELIPE LOPES DE MELO e outros - DESPACHO Compulsando os autos, 
depreende-se informação de que o infratores Felipe Etelvino da Silva (fl . 20) e Felipe Lopes de Melo (fl . 22) já possuem 21 (vinte e 
um) anos. Assim, abra-se vista ao d. Representante do Ministério Público para que se manifeste e requeira o que entender de direito. 
Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 06 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700068-86.2016.8.02.0010 - Guarda - 
Seção Cível - REQUERENTE: C.M.S. - DESPACHO Diante do petitório de fl s. 22, intime-se o autor para se manifestar sobre o documento 
de fl s. 16/17 e dizer se tem interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-
se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700088-77.2016.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: Q.M.G. - DESPACHO Tendo em vista que o requerido, embora devidamente 
citado não contestou a presente demanda (fl . 35), decreto a sua revelia (art. 344, NCPC), no entanto deixo de lhe aplicar os efeitos 
que são próprios em razão do que disciplina o art. 345, II, do CPC. Em não havendo questões pendentes de decisão, dou por saneado 
este processo. Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do CPC, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 
de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, bem como 
as provas que ainda pretendam produzir, justifi cando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o 
protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 
requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, 
deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Registre-se, 
ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 
além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Transcorrido o prazo, abra-se vistas 
ao Ministério Público, pelo mesmo prazo de 05 dias. Intimem-se. Expedientes necessários. Colonia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 
2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700091-24.2015.8.02.0024 - Averiguação 
de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: NERIANE CARLA DA SILVA SANTOS - ciência

ADV: RIVELIR ALVES DE LIMA (OAB 13438/AL) - Processo 0700114-41.2017.8.02.0010 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - 
AUTOR: Josuel Manoel da Silva - DESPACHO Trata-se de ação de usucapião, na qual fora proferida decisão inicial (fl . 20), que deixou 
de ser cumprida em razão do despacho de fl . 21 que determinou a remessa dos autos para o juízo substituto por motivo de foro íntimo. 
Ocorre que, ultrapassados mais de 2 (dois) anos desde o despacho supra mencionado, esta comarca já não possui o mesmo Juiz da 
época, inexistindo, atualmente, qualquer impedimento para processar e julgar o feito. Razão pela qual, cumpra-se a Decisão de fl . 
20, dando ao processo o impulso que requer. Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 04 de setembro de 2019. 
Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700155-76.2015.8.02.0010 - Guarda - 
Regulamentação de Visitas - REQUERENTE: Q.A.A. - DESPACHO Expeça-se ofício para o CREAS da cidade de Colônia Leopoldina 
para realização de estudo psicossocial do caso e envio a este Juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Ao Cartório, certifi que-se o decurso do 
prazo em vista do que se infere às fl s. 37/38 acerca da citação dos requeridos. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 
2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: ROMERIO VITORIANO DE VASCONCELOS (OAB 7258/AL) - Processo 0700163-14.2019.8.02.0010 - Divórcio Litigioso - 
Casamento - AUTORA: B.M.S.S. - DESPACHO Intime-se pessoalmente a autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
promover a emenda à inicial determinada à fl . 14, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes necessários. 
Colonia Leopoldina(AL), 06 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MARLLON SANTANA (OAB 14427/AL), ADV: MOACIR ROCHA SANTANA (OAB 1534/AL) - Processo 0700197-
57.2017.8.02.0010 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - INDICIADO: Carlos Alberto Oliveira Silva - DESPACHO Recebo 
a apelação, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso. Abra-se vista ao Ministério Público 
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para que apresente as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, a teor do art. 600 do CPP. Após, com ou sem as razões, intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões no mesmo prazo e, em seguida, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas com as cautelas de estilo e as homenagens deste juízo. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 
02 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700206-19.2017.8.02.0010 (apensado ao 
processo 0700059-90.2017.8.02.0010) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - ALIMENTAND: G.N.A. - DESPACHO Intimem-
se as partes para especifi carem as provas que pretendem produzir, tendo em vista que tanto na inicial quanto na contestação e na réplica 
só houve manifestação genérica pelas provas a serem produzidas, ou estabelecer que pretendem o julgamento antecipado da lide. Em 
sendo requerida a produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, voltem-me conclusos para designação de audiência de 
instrução. Requerido o julgamento antecipado da lide, tornem os autos conclusos para Sentença. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 
05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700272-67.2015.8.02.0010 - Guarda - 
Seção Cível - REQUERENTE: M.J.S. - DESPACHO Intime-se pessoalmente a autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se 
tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes necessários. Colonia 
Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700318-22.2016.8.02.0010 - Guarda - 
Alimentos - REQUERENTE: J.F.S. - DESPACHO Diante da juntada de relatório de visita elaborado pelo CREAS às fl s. 34/35, abra-se 
vista ao d. Representante do Ministério Público para que requeira o que entender de direito. Ao Cartório, designe-se audiência de 
conciliação com a inclusão desta na pauta da Semana Nacional de Conciliação promovida pelo CNJ. Intimações necessárias. Atente-
se ao endereço das partes constante em relatório de fl s. 35. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700348-23.2017.8.02.0010 - Alimentos - 
Lei Especial Nº 5.478/68 - Medidas de Urgência - ALIMENTAND: M.J.S. - DESPACHO Tendo em vista o lapso temporal desde a ultima 
manifestação da autora nos autos, intime-se a mesma para que se manifesta se ainda possui interesse na ação, e requeira o que 
entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 435, 
inc. III do CPC. Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 06 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira 
Porangaba Juíza de Direito

ADV: ARTUR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE (OAB 11710/AL) - Processo 0700399-05.2015.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: M.C.S. - DESPACHO Ao Cartório, providências necessárias à certifi cação do 
transcurso do prazo de intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Considerando ainda o que postula o § 1º do 
art. 485, intime-se a parte autora pessoalmente para manifestar sem tem interesse prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. 
Advirta-se que transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação, o feito será extinto sem resolução de mérito em 
conformidade com o art. 485 do CPC. Devidamente intimada e transcorrido o prazo de manifestação, certifi que-se e voltem-me os autos 
conclusos para sentença. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza 
de Direito

ADV: JAKSON BRAZ DOS SANTOS (OAB 15364/AL) - Processo 0700405-70.2019.8.02.0010 - Divórcio Consensual - Casamento 
- REQUERENTE: F.O.S. - Autos n° 0700405-70.2019.8.02.0010 Ação: Divórcio Consensual Requerente: Fátima de Oliveira Silva Réu: 
Denilson Alves da Silva DESPACHO Tendo em vista a consensualidade das partes, bem como os termos de acordo entabulado na 
inicial, considerando a presença de interesse de menor, dê-se vistas ao Ministério Público. Processe-se em segredo de justiça, nos 
termos do art. 189, II, do Código de Processo Civil. Expedientes necessários. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 
2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: JAKSON BRAZ DOS SANTOS (OAB 15364/AL) - Processo 0700406-55.2019.8.02.0010 - Guarda - Regulamentação de 
Visitas - REQUERENTE: R.C.S.J. - Autos n° 0700406-55.2019.8.02.0010 Ação: Guarda Requerente: Roberval Carlos da Silva Junior 
Requerido: Girlene Leodino da Silva DESPACHO Compulsando os autos, observo que a petição inicial contém vícios que devem ser 
sanados, uma vez que, deixou de apresentar os documentos obrigatórios para processamento do feito. Intime-se a parte autora para 
providenciar a juntada do(s) seguinte(s) documento(s) indispensável(eis) à propositura da ação (art.320, NCPC), abaixo elencado(s): 
Cópia do comprovante de residência. Assim com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, intime-se o autor para emendar a inicial 
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Ato continuo, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste em relação 
aos termos de acordo entabulado na inicial, considerando a presença de interesse de menor. Processe-se em segredo de justiça, nos 
termos do art. 189, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia 
Leopoldina(AL), 09 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: JAKSON BRAZ DOS SANTOS (OAB 15364/AL) - Processo 0700407-40.2019.8.02.0010 - Divórcio Consensual - Dissolução - 
REQUERENTE: D.L.A. - Autos n° 0700407-40.2019.8.02.0010 Ação: Divórcio Consensual Requerente: Debora Leticia Alves Réu: Jose 
Carlos dos Santos da Silva DESPACHO Em análise da inicial, verifi co a existência de defeitos ou irregularidades capazes de difi cultar o 
julgamento do mérito. Dessa forma, intime-se a parte autora para, emendar a inicial no sentido de colacionar (art. 320 NCPC), a Cópia 
do comprovante de residência em nome próprio ou provar relação com a pessoa que consta no documento apresentado, bem como a 
legibilidade da Cédula de Identidade anexada as fl s. 07. Assim com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, intime-se o autor, através 
de seu representante legal, para emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Diligências necessárias. Cumpra-se. Colônia Leopoldina(AL), 10 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza 
de Direito

ADV: ARTUR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE (OAB 11710/AL) - Processo 0700436-61.2017.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - ALIMENTAND: E.M.S. - DESPACHO Diante de ofício de fl . 24/25 no qual se depreende a 
informação de que faltam dados para a citação do requerido, intime-se a parte autora para complementar o endereço do requerido 
(endereço completo com CEP, nome correto do bairro, ponto de referência) e manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse 
no prosseguimento do feito e requerer o que entender devido, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes 
necessários. Colonia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: JACKSON FARIAS SANTOS (OAB 2776/AL), ADV: SADRIANA SANTANA BEZERRA FARIAS (OAB 11725/AL) - Processo 
0700482-56.2019.8.02.0050 - Ação Penal de Competência do Júri - Tentativa de Homicídio - INDICIADO: Edvaldo Pedro da Silva - 
DESPACHO Abra-se vista ao d. Representante do Ministério Público para que se manifeste sobre o petitório de fl s. 174/177. Após, 
voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba 
Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700488-57.2017.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Medidas de Urgência - ALIMENTAND: E.S.S. - DESPACHO Intime-se pessoalmente a parte autora para, 
diante do que narrou em audiência de conciliação à fl . 52, juntar nos autos o endereço do ferro velho no qual trabalha o requerido no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes necessários. Colonia Leopoldina(AL), 
09 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700517-44.2016.8.02.0010 - Guarda - 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REQUERENTE: M.L.C. - DESPACHO Abra-se vista ao d. Representante do Ministério 
Público. Após, voltem-me os autos conclusos. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba 
Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700521-81.2016.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - ALIMENTAND: M.S.S. - DESPACHO Intime-se pessoalmente a parte autora para manifestar, 
no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. 
Certifi que-se o decurso do prazo do edital. Expedientes necessários. Colonia Leopoldina(AL), 09 de setembro de 2019. Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700535-31.2017.8.02.0010 - Homologação 
de Transação Extrajudicial - Obrigações - REQUERENTE: Maria Rosilda Alves da Silva e outro - DESPACHO Intime-se a parte autora 
para, nos termos do que se depreende à fl . 46, buscar neste Juízo ofício original para cumprimento da obrigação sentenciada. Certifi que-
se o transito em julgado da sentença. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de 
setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700541-38.2017.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - ALIMENTAND: M.P.V.C.S. - DESPACHO Abra-se vista ao d. Representante do Ministério Público 
para se manifestar sobre documentos de fl s. 37/38. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. Emanuela Bianca de 
Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700557-89.2017.8.02.0010 - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Medidas de Urgência - ALIMENTAND: I.M.S. - DESPACHO Diante de informação de fl . 39 na qual a parte 
autora requereu prazo para apresentação de endereço atualizado do alimentante há mais de 01 (um) ano, bem como o certifi cado à 
fl . 55, intime-se pessoalmente a autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob 
pena de extinção, na forma do art. 485, III, §1º do CPC. Expedientes necessários. Colonia Leopoldina(AL), 05 de setembro de 2019. 
Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700592-49.2017.8.02.0010 - Guarda - 
Medidas de Urgência - REQUERENTE: M.J.R.S. - DESPACHO Cumpra-se, na íntegra, decisão de fl s. 22/23. Colonia Leopoldina(AL), 03 
de setembro de 2019. Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

ADV: MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO (OAB 23432/PE) - Processo 0700716-32.2017.8.02.0010 - Guarda - 
Perda ou Modifi cação de Guarda - REQUERENTE: M.C.S. - DESPACHO Diante da informação de fl . 41 na qual o CREAS do município 
de Jundiá/AL manifestou a não realização do estudo psicossocial em razão de a parte autora ter se mudado para o estado de São Paulo 
sem, contudo, informar a este Juízo, e ainda do petitório de fl . 38 com documentos de fl s. 39/40, dê-se vista ao d. Representante do 
Ministério Público para que requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Colonia Leopoldina(AL), 03 de setembro de 2019. Emanuela 
Bianca de Oliveira Porangaba Juíza de Direito

Alberto Nonô de Carvalho Lima (OAB 831/AL)
Alberto Nono de Carvalho Lima Filho (OAB 6430/AL)

Alessandro Medeiros de Lemos (OAB 6429/AL)
Alex Deywy Ferreira de Oliveira (OAB 10520/AL)
Aluizio de Barros Araújo (OAB 3667/AL)
Amanda Barros Barbosa (OAB 8990/AL)
Araken Oliveira (OAB 4366/AL)
Artur Vasconcelos Cerqueira Cavalcante (OAB 11710/AL)
Carlo Andre Mello de Queiroz (OAB 6047/AL)
Dr. Geraldo Pereira Brazil (OAB 453/AL)
Elaine Zelaquett de Souza Correia (OAB 18896/PE)
Jackson Farias Santos (OAB 2776/AL)
Jakson Braz dos Santos (OAB 15364/AL)
João Marcel Braga Maciel Vilela Junior (OAB 14164B/AL)
José Ailton Tavares de Oliveira (OAB 1741/AL)
JOSÉ CORDEIRO (OAB 286A/PE)
JOSÉ PESSOA LINS JUNIOR (OAB 26290/PE)
Manoel Correia de Oliveira Andrade Neto (OAB 23432/PE)
Maria Betania Fagundes (OAB 1934/AL)
Marllon Santana (OAB 14427/AL)
Moacir Rocha Santana (OAB 1534/AL)
Nadja Alves Wanderley de Melo (OAB 5624/AL)
Pedro Henrique P. Nogueira (OAB 6406/AL)
Rivelir Alves de Lima (OAB 13438/AL)
Roberta Eulália Lyra da Silva (OAB 6347/AL)
Rolland Marques de Meira (OAB 7161/AL)
Romerio Vitoriano de Vasconcelos (OAB 7258/AL)
Ruan Vinícius Gomes de Lima (OAB 12587/AL)
Sadriana Santana Bezerra Farias (OAB 11725/AL)
Sheila Amador e Silva (OAB 4054/AL)
Tiago Lira Pontes (OAB 11494A/AL)
Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB 7312/AL)
Vagner Antonio Costa (OAB 8824/AL)
ZENEIDE DO CARMO LIMA (OAB 4865/AL)

Vara do Único Ofício de Colônia Leopoldina - Atos Cartorários e Editais
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Autos n° 0700376-20.2019.8.02.0010
Ação: Divórcio Consensual
Requerente: Lahissa Kaylane da Silva e outro
Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome
da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>

SENTENÇA

Cuida-se de Ação de DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por
LAHISSA KAYLANE DA SILVA e DARLAN DAVID DA SILVA, todos
qualifi cados nos autos, proposta com base na Lei nº 6.515/77 c/c art. 226, §6º da CF,
arts. 849/850 do Código Civil e 731 do Código de Processo Civil, ao argumento, em
síntese, que tendo convolado núpcias, pretendem por termo fi nal ao vínculo matrimonial
que os mantém casados.
Após discorrerem sobre as cláusulas por eles estabelecidas, ao fi nal,
pugnam pela homologação do pedido na forma da lei.
Com a inicial vieram vários documentos necessários ao julgamento da
causa, mormente a certidão de casamento fl s. 20/21, enfatizando-se que o pedido
vestibular veio assinado ambos os consortes.
É o relatório necessário.
DECIDO.
Buscam os promoventes, devidamente respaldados pelas normas de
regência, alcançar perante este juízo a extinção de vínculo matrimonial, de forma
consensual, consoante pacto inserto na vestibular.
Hodiernamente, com a alteração constitucional trazida pela Emenda
Constitucional nº 66/2010, a questão atinente à comprovação da anterior separação
judicial ou fática do casal, outrora exigida, resta despicienda para a decretação do
divórcio.
Nesse diapasão, e alicerçado na nova roupagem do instituto do divórcio,
considerando que o feito teve curso regular, obedecidos todos os regramentos em
vigência, não se vê óbice à pretensão deduzida na vestibular, impondo-se a decretação do divórcio pretendido.
Relativamente ao acordo apresentado a reger a dissolução do casamento,
não fi guram vícios ou irregularidades, sendo certo que a avença restou estabelecida
dentro dos limites da legalidade, revelando-se possível a sua homologação.
ISSO POSTO, considerando satisfeitas as exigências legais, nos termos
da norma constitucional declinada, JULGO PROCEDENTE o pedido para
DECRETAR o divórcio de LAHISSA KAYLANE DA SILVA e DARLAN DAVID
DA SILVA, por conseguinte HOMOLOGO o acordo de vontades dos requerentes a
reger a dissolução do casamento, cujos termos e cláusula passam a fi gurar como parte
integrante do dispositivo desta sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos,
extinguindo o processado, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b,
do Código de Processo Civil.
Defi ro, nesta oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, ante a
declaração de hipossufi ciência declinada nos autos fl s. 15. Sem custas ou honorários,
portanto.
Considerando que o acordo não é compatível com a vontade de
recorrer, nos termos do artigo 1.000 do NCPC, certifi que o Cartório o trânsito em
julgado nesta data e, após, expeça-se o respectivo mandado para fi ns de averbação à
margem do assento de casamento. Ato contínuo, arquivem-se estes autos.
Não há intervenção do Ministério Público, ante a ausência de interesse de
incapazes.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.

Colônia Leopoldina,20 de agosto de 2019.
José Alberto Ramos
Juiz de Direito

Comarca de Coruripe

Vara do 1º Ofício de Coruripe - Intimação de Advogados

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DE CORURIPE
JUIZ(A) DE DIREITO FILIPE FERREIRA MUNGUBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LAUREANO LESSA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0456/2019
ADV: LAURETA DE MEDEIROS ARMSTRONG (OAB 2530/AL) - Processo 0028226-69.2009.8.02.0001 (001.09.028226-5) - Crimes 

Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - DENUNCITE: Justiça Pública - DENUNCIDO: José Nelson Vieira 
de Lima - Assim e pelo exposto, EXTINGO A PUNIBILIDADE do acusado, José Nelson Vieira de Lima, em relação ao crime em relevo, 
vez que cumpridas as condições que lhe foram impostas, tudo na conformidade do disposto junto ao art. 89, §5º da Lei 9.099/95. P. R. I. 
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C. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Coruripe,19 de fevereiro de 2019 Mauro Baldini Juiz de Direito

Laureta de Medeiros Armstrong (OAB 2530/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DE CORURIPE
JUIZ(A) DE DIREITO FILIPE FERREIRA MUNGUBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LAUREANO LESSA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0457/2019
ADV: CLAUDIO LIMA SANDES (OAB 4579/AL), ADV: IMAD KAMAL ED DIN SAMMUR (OAB 4925/AL) - Processo 0001103-

65.2012.8.02.0042 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - REQUERENTE: Cledson dos Santos Dias - 
REQUERIDO: DISAL Administradora de Consórcios Ltda - SENTENÇAO abandono por parte do Requerente, o qual deixou de promover 
os atos e diligências que lhe competiam, por mais de 30 dias, é confi rmado pela certidão de pág.45, pois decorrido o prazo legal, a 
parte Requerente não se pronunciou a respeito de despacho nos autos.Nestes termos, vejamos:Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 
quando:...III - Por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;Desta forma, 
DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do Art. 485, inciso III, do CPC de 2015.Após o pagamento das custas processuais pelo 
autor, proceda-se à devida baixa na distribuição. Arquive-se.Coruripe-AL, 27 de abril de 2018. Mauro Baldini Juiz de Direito

Claudio Lima Sandes (OAB 4579/AL)
Imad Kamal Ed Din Sammur (OAB 4925/AL)

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DE CORURIPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0459/2019
ADV: CHARLES WESTON FIDELIS FERREIRA (OAB 4871/AL), ADV: ANA CLAUDIA VASCONCELOS ARAÚJO (OAB 22616/PE), 

ADV: RAFAEL SANTOS DIAS (OAB 12127/AL) - Processo 0000015-55.2013.8.02.0042/01 - Embargos de Declaração - Rescisão / 
Resolução - EMBARGANTE: Maria Celia Pacheco Nunes - Autos n° 0000015-55.2013.8.02.0042/01 Ação: Embargos de Declaração 
Embargante: Maria Celia Pacheco Nunes Tipo Completo da Parte Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\>: Nome da Parte 
Passiva Principal \<\< Informação indisponível \>\> SENTENÇA Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA 
CÉLIA PACHECO NUNES, sob alegação de contradição e omissão na sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de 
cobrança interposta em face da Laginha Agro Industrial S/A. Contrarrazões apresentadas pela Administradora Judicial, na condição 
de representante legal da massa falida, às fl s. 13/16 dos autos, concordando com o deferimento do pleito. Em essencial, é o relatório. 
Os embargos de declaração são o meio recursal cabível a fi m de esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, 
sentença ou acórdão, quando houver contradição, omissão ou obscuridade. Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade recursal, passamos à análise do mérito dos Embargos de Declaração. No que se refere à existência de contradição, 
merecem prosperar as razões do embargante, porquanto se trata de equívoco quanto ao estabelecimento do ônus de sucumbência. Ora, 
restando comprovado que a parte ré deu causa ao processo em razão de sua inadimplência, deve esta custear o ônus sucumbencial, 
conforme preconiza o art. 85 § 10 do CPC: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao 
processo.” Nesse sentido também foi o entendimento do próprio Administrador Judicial da Massa Falida, que em suas contrarrazões 
reconheceu que a Laginha deu causa ao processo, devendo, portanto, suportar o ônus. No que tange à alegação de omissão, resta-
se sanada pelos mesmos fundamentos supracitados, tendo em vista os esclarecimentos de que a parte sucumbente no presente é a 
Massa Falida. Entretanto, no que concerne ao pedido de procedência parcial dos pedidos autorais na sentença vergastada, não merece 
prosperar o pleito. Em que se pese ter sido confi rmada a tutela antecipada de rescisão contratual, esta se deu em razão da perda do 
objeto, visto que que o contrato se exauriu no tempo por si mesmo e pelas circunstâncias de fato, pois com a decretação de falência 
da Laginha e o fi m das atividades da empresa, não haveria qualquer possibilidade de retomada das atividades e do aludido contrato 
por esta. Todavia, em razão do pleito em comento ser alternativo ao reconhecimento da sucumbência da Massa Falida, não há maiores 
discussões acerca do mérito da questão, devendo ser alterado o dispositivo da sentença a quo apenas para sanar a contradição a 
respeito do ônus de sucumbência. Ante o exposto, conhecemos dos Embargos de Declaração para DAR-LHES PROVIMENTO, com 
fundamento nos arts. 1.022 e seguintes, do Código de Processo Civil. Alteramos, assim, a parte dispositiva da sentença para sanar a 
contradição identifi cada, em relação à condenação em honorários advocatícios: “Ante o exposto, EXTINGUIMOS SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO a presente ação, reconhecemos a perda do objeto no que tange à rescisão contratual e cobrança do débito, com fulcro no 
art. 485, VI do CPC. Por ter dado causa ao processo, condenamos a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários 
advocatícios, fi xados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, visto que não houve proveito econômico, nos termos dos art. 85, 
caput e §§ 2° e 10 do CPC. Certifi cado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com baixa no SAJ/PG. P.R.I.” Certifi cado o trânsito 
em julgado, arquive-se o processo com baixa no SAJ/PG. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Coruripe,10 de setembro de 2019. Bruno 
Araújo Massoud Filipe Ferreira Munguba Marcella Waleska Costa Pontes Garcia Phillippe Melo Alcântara Falcão Juízes de Direito

ADV: ANA CLAUDIA VASCONCELOS ARAÚJO (OAB 22616/PE), ADV: RAFAEL SANTOS DIAS (OAB 12127/AL), ADV: JOSÉ 
HELIODORO PEREIRA FILHO (OAB 6868/AL) - Processo 0000373-10.2019.8.02.0042 - Habilitação de Crédito - Classifi cação de 
créditos - REQUERENTE: Condominio do Edífi cio Status - REQUERIDA: Laginha Agro Industrial S/A - ADMINISTRA: José Luiz Lindoso 
da Silva - Autos n° 0000373-10.2019.8.02.0042 Ação: Habilitação de Crédito Requerente: Condominio do Edífi cio Status Requerido: 
Laginha Agro Industrial S/A DESPACHO Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar acerca da requerimento apresentado 
pelo Administrador Judicial às fl .88/89, no prazo de 15 (quinze cinco) dias, nos termos do art. 437, § 1º do Código de Processo Civil. 
Cumpra-se. Coruripe(AL), 03 de setembro de 2019. Bruno Araújo Massoud Filipe Ferreira Munguba Marcella Waleska Costa Pontes 
Garcia Phillippe Melo Alcântara Falcão Juízes de Direito

ADV: RAFAEL SANTOS DIAS (OAB 12127/AL), ADV: DRA. LARYSSA JULIANA CESAR DA SILVA (OAB 11345/AL), ADV: 
ANTÔNIO CARLOS COSTA SILVA (OAB 6581/AL), ADV: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA (OAB 4343/AL), ADV: ANA CLAUDIA 
VASCONCELOS ARAÚJO (OAB 22616/PE), ADV: FÁBIO JOSÉ TENÓRIO DE LIMA (OAB 8110/AL), ADV: MARINA CALDAS JUNQUEIRA 
(OAB 233773/SP) - Processo 0000470-44.2018.8.02.0042 (apensado ao processo 0000707-30.2008.8.02.0042) - Alienação Judicial de 
Bens - Alienação Judicial - REQUERENTE: Laginha Agroindustrial S/A - FALIDA: Maria de Lourdes Pereira de Lyra - TERCEIRO I: 
Comitê de Credores de Laginha Agro Industrial S/A - Renato Schlobach Moyses - Vector Factoring Fomento Mercantil Ltda e outro - 
Autos n° 0000470-44.2018.8.02.0042 Ação: Alienação Judicial de Bens Requerente e Interessado: Laginha Agroindustrial S/A e outros 
Falido (Parte passiva): Maria de Lourdes Pereira de Lyra DESPACHO Intime-se o Administrador Judicial e o leiloeiro ofi cial para se 


